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„Istnieją takie cechy syntaktyczne, które charakteryzują teksty
czy to przez samą obecność lub nieobecność,
czy to przez wysoką lub niską frekwencję”.
Krystyna Pisarkowa (1976: 71)
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Wstęp
Praca doktorska pod tytułem „Składniowe ukształtowanie współczesnego polskiego
reportażu” jest efektem badania wypowiedzeń reportażowych, które prowadziłam w latach
2017-2020. Bazę materiałową stanowi 10 reportaży wyróżnionych Nagrodą im. Beaty Pawlak
w latach 2009-2017. Zdecydowałam się na wybór tych tekstów z kilku powodów. Po pierwsze,
utwory, o których mowa, są jednolite pod względem gatunkowym i przyporządkowane do
gatunku reportażu. Pod względem tematycznym odzwierciedlają stan faktyczny oraz aktualne
problemy społeczne, polityczne i religijne. Przedstawiają prawdziwe wydarzenia za
pośrednictwem artystycznych środków wyrazu. Łączą w sobie elementy literackości
i dokumentarności. Po drugie, reportaże wyróżnione Nagrodą im. Beaty Pawlak są oryginalne,
często nieopracowane przez literaturoznawców oraz językoznawców, stąd stanowią
interesujące pole badawcze.
Niniejsza rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów. Dwa pierwsze,
teoretyczne rozdziały dotyczą tematyki stylu, rozważań definicyjnych wokół reportażu
i narracji oraz podstawowych założeń pracy. W tym miejscu podejmuję tematykę stylistyki
literaturoznawczej i językoznawczej (zob. Gajda 1988, Kurkowska, Skorupka 2001), stylu
(zob.

Guiraud

1966,

Klemensiewicz

1982,

Gajda

1983),

a

także

zagadnień

ogólnostylistycznych, takich jak: genologia (zob. Głowiński 1988a), intertekstualność (zob.
Nycz 1993, Balbus 1990) i gramatyka stylistyczna (zob. Skubalanka 1991). Zajmuję się
również hybrydycznością gatunku, jakim jest reportaż, posiłkując się ustaleniami Krzysztofa
Kąkolewskiego (1964, 1992), Jacka Maziarskiego (1965), Czesława Niedzielskiego (1985),
Melchiora Wańkowicza (1983) i Kazimierza Wyki (1974). Podstawowe formy podawcze, takie
jak narracja i dialog, omawiam za Michałem Głowińskim, Aleksandrą Okopień-Sławińską, Januszem Sławińskim (1962). W tej części prezentuję także korpus 10 tekstów,
cezurę czasową (lata 2009-2017) oraz powody wyboru tradycyjnej składni (na podstawie prac
Zenona Klemensiewicza). Omawiam także etapy swoich działań, metodę analizy ilościowej
(badania Pierre’a Guirauda), metodę reprezentacyjną (za Ryszardem Zasępą) oraz cechy
właściwie pobranej próby (za Marią Kniagininową).
Trzy kolejne rozdziały są analityczne. Dotyczą charakterystyki wypowiedzeń
pojedynczych i złożonych partii narracyjnych współczesnego polskiego reportażu na podstawie
badań materiału składającego z 2 000 wypowiedzeń. Wypowiedzenia z określonych reportaży
pogrupowałam na typy wypowiedzeń pojedynczych (zdania rozwinięte, nierozwinięte,
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równoważniki

zdań,

zawiadomienia,

parataktyczne,

hipotaktyczne,

wykrzyknienia)

i

hipotaktyczno-parataktyczne,

złożonych

(wypowiedzenia

zestawione,

wewnętrznie

nawiązane), a następnie przedstawiłam w formie tabelarycznej na dwa sposoby: liczbowo oraz
procentowo. W czasie badania wypowiedzeń pojedynczych rozwiniętych zwróciłam uwagę na:
przeciętną długość wypowiedzeń mierzoną liczbą składników, profil pionowy i liczbę określeń
(takich jak przydawka, dopełnienie, okolicznik). Przy analizie hipotaksy, parataksy oraz
wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych określiłam współczynniki rozbudowy struktur
złożonych, takie jak: średnia długość, krotność i rodzaj (w przypadku parataksy: łączna,
rozłączna, przeciwstawna, wynikowa; hipotaksy: podmiotowa, orzecznikowa, dopełnieniowa,
przydawkowa, rozwijająca, okolicznikowa). Przedstawiłam również liczbowy i procentowy
udział wypowiedzeń zestawionych w partiach narracyjnych współczesnego polskiego
reportażu oraz ich funkcje stylistyczne.
Na podstawie zgromadzonych danych w zakończeniu zaprezentowałam językowe
cechy wspólne dla obserwowanych tekstów reportażowych, syntaktyczne tendencje
współczesnego polskiego reportażu oraz funkcje stylistyczne omawianych struktur
składniowych. W wyniku stylistyczno-składniowej analizy umiejscowiłam także omawiany
gatunek pomiędzy tekstami naukowymi a literackimi.

5

Rozdział 1. Styl, stylistyka, składnia stylistyczna
Nurt badań współczesnej polskiej stylistyki rozpoczął się w latach 50. XX wieku
w ośrodkach akademickich, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź i Poznań. W latach
powojennych rozwojem stylistyki językoznawczej zajmowali się badacze związani
z: Warszawą1 – Maria Renata Mayenowa, Krakowem2 – Zenon Klemensiewicz, Tadeusz
Milewski i Ewa Ostrowska, Łodzią3 – Stefania Skwarczyńska i Jan Trzynadlowski, a także
Poznaniem – Edward Balcerzan i Jan Trzynadlowski (Gajda 2003: 30).
Od lat 70. XX wieku w Lublinie, Katowicach i Opolu zaczęły powstawać nowe miejsca
badawcze skupiające się na stylistyce. O dynamiczny rozwój tej dziedziny dbali: w Lublinie –
Teresa Skubalanka, Jerzy Bartmiński, Barbara Boniecka, Jan Mazur, Anna Pajdzińska i Maria
Wojtak, w Katowicach – Aleksander Wilkoń, Małgorzata Kita, Danuta Ostaszewska
i Romualda Piętkowa, oraz w Opolu Stanisław Gajda, Dorota Brzozowska, Elżbieta
Dąbrowska, Marzena Makuchowska, Ewa Malinowska, Anna Starzec i Bogusław Wyderka.
Dla wielu badaczy (por. Gajda 1988: 26-27, Milewski 1973: 23-24) rozgraniczenie
stylistyki: językowej i literackiej było kluczowe, a za jego podstawę przyjmowali oni normy
wyboru środków językowych.
Stylistyka lingwistyczna w ich ujęciu zajmuje się głównie doborem wyrazów
i środków językowych, analizując je ze względu na normy powstające spontanicznie,
regulowane środowisko i społecznie, bez współudziału refleksji; natomiast stylistyka
literacka bada normy wyboru świadomego, dokonywanego ze współudziałem refleksji,
którego celem jest wywołanie zamierzonego efektu (Kurkowska, Skorupka 2001: 13).

Według Tadeusza Milewskiego granica między badaniami teoretycznoliterackimi
i stylistycznymi polega na odróżnieniu analizy obrazowania poetyckiego (problem porównań,
przenośni) od badania form językowych utworów literackich (tj. archaizmy, dialektyzmy).
Pomimo tego, że stylistyka językoznawcza w wielu pracach oddzielana jest od stylistyki
literaturoznawczej, dominująca staje się opinia, że badacz powinien ujmować tę tematykę
w sposób interdyscyplinarny, integrując jednocześnie wiedzę językową, teoretyczno-

1

Od lat 70. XX wieku także: Edward Czaplejewicz, Teresa Dobrzyńska, Stanisław Dubisz,

Michał Głowiński, Edward Kasperski, Janusz Sławiński.
2

Od lat 70. XX wieku także: Stanisław Balbus, Krystyna Pisarkowa.

3

Od lat 70. XX wieku także: Danuta Bieńkowska, Grzegorz Gazda, Elżbieta Umińska-Tytoń.
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i historycznoliteracką (por. Trzynadlowski 1965: 7). Stylistyka językoznawcza stanowi
bowiem swoistą bazę dla literackiej, zapewniając jej kryteria rozstrzygania na temat stopnia
nowatorstwa pisarza.
Michael Halliday (1972: 292) wymienia główne kategorie spójności4, za pośrednictwem
których można zbadać specyficzne cechy tekstu. Należą do nich kategorie: gramatyczne
strukturalne (zdania pojedyncze w strukturze zdania złożonego) i niestrukturalne (anafory
i substytucje) oraz leksykalne (powtórzenia jednostki i występowanie jednostki należącej do
tego samego szeregu leksykalnego). Badacz w następujący sposób definiuje ramy stylistyki
językoznawczej:
Możemy więc określić stylistykę lingwistyczną jako opis tekstów literackich
metodami zaczerpniętymi z ogólnej teorii językoznawstwa, posługujący się kategoriami
opisu języka jako całości; stylistyka lingwistyczna polega również na porównaniu
każdego tekstu z innymi tekstami tego samego autora i innych autorów w obrębie tego
samego gatunku literackiego oraz innych gatunków (Halliday 1972: 292).

Podobne stanowisko przyjmuje Wojciech Górny (1960: 477), który, wychodząc od
podstawowych twierdzeń de Saussure’a, dostrzega nowe możliwości analizy mowy:
W wyniku nowych analiz mowy (langage) trzeba rozróżnić wewnątrz parole aż
trzy różne dziedziny, w sumie więc mowa dzieliłaby się na cztery kręgi zjawisk, według
krzyżujących się, a nie dublujących kryteriów: indywidualne – społeczne, proces – twór.
W ten sposób rozróżniamy: 1) twór społeczny – język, 2) proces indywidualny –
mówienie, 3) proces społeczny – zrozumienie, 4) twór indywidualny – tekst.
Odpowiednimi badającymi je naukami byłyby: językoznawstwo, psychologia mowy
wspomagana przez fonetykę, socjologia mowy i stylistyka.

Ta ostatnia powinna zajmować się zatem strukturą, opisem i typologią tekstów,
w wyniku czego można by wyodrębnić działy stylistyki, tzn. teoretyczny, opisowo-analityczny oraz typologiczny. Podczas omawiania struktury tekstu podstawowym zadaniem

4

Zdaniem Małgorzaty Rybki (2002: 33) spójność dotyczy „sposobu, w jaki składniki tekstu

powierzchniowego są ze sobą wzajemnie powiązane. Najczęściej spójność bada się na płaszczyźnie
tematycznej, semantycznej, leksykalnej i fonetycznej, rzadziej natomiast składniowej, ograniczając się
do opisu funkcji zaimków czy określonych fraz rzeczownikowych”.
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byłoby udowodnienie, że stanowi ona linearny system, w którym owa linearność sugeruje
związek zestawionych ze sobą elementów5.
W tym przypadku spójność traktowana jest jako struktura, czyli „ustawienie w jakimś
porządku jednej lub więcej jednostek tego samego rzędu w celu utworzenia jednostki należącej
do rzędu wyższego” (Halliday 1972: 293). Spójność strukturalną określają stosunki między
zdaniami pojedynczymi w strukturze zdania złożonego, które mogą przybierać różne formy
tzw. „zależne” (nazywane tradycyjnie „podrzędnymi”) oraz „łączne” (tzn. „współrzędne”).
Uchwycenie ilościowego i jakościowego problemu struktur syntaktycznych oraz syntetyzujące
ujęcie ich powiązań pozwoli na ukazanie składniowej interpretacji stylu gatunku, jakim jest
reportaż.
Przy temacie stylistyki językoznawczej warto zastanowić się nad definicją stylu6. Może
on być ujmowany jako: 1) indywidualne użycie języka ogólnego, 2) ekspresja podmiotu
twórczego, 3) system tzw. środków ekspresywnych, 4) sposób, system lub rezultat
ukształtowania tworzywa językowego, 5) charakterystyczna jakość tekstu albo 6) językowy
sposób działania (Ruszkowski 2000: 10-16). Dla polskiej myśli stylistycznej szczególnie ważne
są poglądy Zenona Klemensiewicza (zob. 1969), Teresy Skubalanki (zob. 1984, 1991),
Aleksandra Wilkonia (zob. 1976, 1978) czy Stanisława Gajdy (zob. 1982, 1983). Ostatni
z wymienionych zaproponował najbardziej otwartą koncepcję stylu i stylistyki, pojmując styl
jako humanistyczną strukturę tekstu, a stylistykę jako transdyscyplinę integrującą aspektową
wiedzę dotyczącą dyscyplin badających ludzką komunikację (zob. Gajda 1983)7.
5

Według Wojciecha Górnego (1960: 477): „Ukazanie systemowego związku elementów tekstu

zostało doprowadzone do wysokiej doskonałości w pracach tzw. czeskiej szkoły stylistyki strukturalnej.
System ten różni się od językowego tym, że jest w istocie swojej linearny. W języku linearne nawet
składniki są ułożone systematycznie według opozycji – podobieństwa i kontrastu swojej funkcji
i budowy, w abstrakcji od konkretnego miejsca swojego użycia. W tekście przeciwnie – nawet czysto
jakościowe elementy uzyskują swoją funkcję przez włączenie w strukturę linearną. Jak to wielokrotnie
podkreślał Roman Jakobson, w poezji zachodzi rzutowanie „osi podobieństwa” na „oś przyległości”.
Linearność nie ogranicza się tu do następczości, jest elementem w pełni znaczącym, sugerującym
związek elementów zestawionych ze sobą”.
6

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (2008: 14-16) wymienia różne możliwości rozumienia terminu

styl w teoriach stylistycznych: indywidualistyczne, funkcjonalne, tekstologiczne, pragmatyczne oraz
semiotyczno-kulturowe.
7

Stanisław Gajda (2001: VII) w następujący sposób odnosi się do problemu integracji stylu:

„Stylistyka nie dojrzała jeszcze do generalnej systematyzacji teoretycznej, ale wszechobejmującego
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Dla niniejszej rozprawy nieocenioną wartość ma rozumienie kształtowania
stylistycznego jako: wyboru środków i chwytów wypowiedzenia się na podstawie
wartościowania przeprowadzonego przez autora (Klemensiewicz 1982: 434), a także, zgodnie
z wykładnią Nilsa Enkvista (1973: 14-15, za: Ruszkowski 1997: 13-14), jako odchylenia od
ustalonych wzorców językowych uchodzących za normę oraz dodanie pewnych cech
stylistycznych do neutralnego wyrażenia. W tym rozumieniu styl to swoistość i układ jednostek
wyrażania się, które nadają rys charakterystyczny tekstu, odstępstwo od neutralnych sposobów
konstruowania wypowiedzi oraz uzupełnianie ich o nadmiarowe składowe.
Pierre Guiraud (1966: 27, 39) zwraca uwagę na ilościową definicję stylu, która brzmi
w następujący sposób: „styl człowieka lub tekstu można ujmować jako odchylenie od pewnej
przeciętnej normy, które jest miarą oryginalności i swobody autora, a równocześnie świadczy
o jego twórczości i możliwościach”. W celu zbadania odchylenia stylistycznego należy zatem:
1) oszacować odchylenie, 2) określić jego pochodzenie i 3) ocenić jego wartość impresywną.
Powyższe rozróżnienie w konsekwencji pozwoli na wyodrębnienie trzech rodzajów analizy
językoznawczej: 1) stylistyki normatywnej (opisującej i klasyfikującej), 2) stylistyki badającej
proces powstawania tekstu oraz 3) stylistyki badającej oddziaływanie utworu na odbiorcę
(Guiraud 1966: 27, 39).
Za podsumowanie definicji stylu posłużą słowa Aleksandra Wilkonia (1987: 13), który
ten termin ujmuje w następujący sposób:
zespół środków językowych (systemowych i niesystemowych), które wnoszą do
wypowiedzi – na skutek odpowiedniego wyboru, transformacji i organizacji –
nacechowanie ekspresywne, głównie estetyczne wypowiedzi, nadające jej szczególny
kształt i szczególne funkcje.

Zatem wybór informuje o genezie stylistycznej tekstu, mieści się w przestrzeni
pomiędzy systemem – stanowiącym zbiór możliwości – a tekstem – będącym ich realizacją
(Skubalanka 1984: 10). Układ składników stanowi środek hierarchizacji i wyeksponowanie

systemu teoretycznego nie ma nawet fizyka czy matematyka. Zaznacza się jednak linia rozwojowa: od
homogenicznego ujęcia stylu jako mniej lub bardziej zorganizowanego zasobu środków, które swój
szczyt osiągnęło w stylistyce funkcjonalnej, poprzez poli- i interdyscyplinarne badania tekstu
i komunikacji (por. stylistyka pragmatyczna i interakcyjna, teoria tekstu i analiza dyskursu itd.) do
stylistyki jako transdyscypliny integrującej wiedzę o stylu i obejmującej trzy współdziałające
paradygmaty: stylistyki funkcjonalnej, pragmatycznej i kognitywnej”.
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określonych komponentów, takich jak początek i koniec jednostki (por. Mikołajczak 1995: 37-56). Natomiast transformacja jest wynikiem wysunięcia pewnych elementów, statystycznej
przewagi określonych składników i wzajemnych relacji pomiędzy nimi, które w konsekwencji
powodują przekształcenia wartości językowej (Górny 1987: 64). Wybór, układ i transformacja
decydują o stylistycznym kształcie całego komunikatu oraz jakościach stylistyczno-ekspresywnych poszczególnych chwytów8. Wyeksponowanie określonego elementu
językowego poprzez przekroczenie normy ilościowej jego występowania prowadzi do zmiany
w systemie językowym, oddziaływania na kontekst i określenia jego funkcji (Miodońska-Brookes, Kulawik, Tatara 1974: 246).
Syntetyzując powyższe rozważania dotyczące stylu i stylistyki, należy zwrócić uwagę
na różnorodne definicje związane z tymi zagadnieniami. Styl może być zatem rozumiany jako:
humanistyczna struktura tekstu (Gajda 1983), wybór środków i chwytów wypowiedzenia się
na podstawie wartościowania przeprowadzonego przez autora (Klemensiewicz 1982: 434),
odchylenie od pewnej przeciętnej normy, stanowiące miarę oryginalności i swobody autora
(Guiraud 1966), dodanie lub odjęcie pewnych cech stylistycznych do neutralnego wyrażenia
(Enkvist 1973, za: Ruszkowski 1997: 13-14), a także zespół środków językowych
(systemowych i niesystemowych), które wnoszą do wypowiedzi – na skutek wyboru,
transformacji i organizacji nacechowanie ekspresywne (Wilkoń 1987).
Wobec powyższego można uznać, że styl to humanistyczna struktura tekstu, na którą
składają się systemowe i niesystemowe środki językowe, stanowiące odchylenie (dodatnie lub
ujemne) od przeciętnej normy neutralnego wyrażenia i wnoszące do wypowiedzi (w wyniku
wyboru, transformacji i organizacji) nacechowanie ekspresywne. Stylistyka zaś to
transdyscyplina integrująca wiedzę o stylu, zajmująca się strukturą, opisem, analizą
porównawczą, interpretacją, systematyzacją stylów językowych oraz typologią tworu
indywidualnego

(tekstu),

obejmująca

trzy

współdziałające

paradygmaty

(stylistyki

funkcjonalnej, pragmatycznej i kognitywnej). Obecnie coraz częściej badacze opowiadają się
za ujmowaniem stylistyki literaturoznawczej i językoznawczej w sposób interdyscyplinarny,
a w efekcie za integracją wiedzy językowej oraz historycznoliterackiej. Na potrzeby niniejszej
pracy uznaję, że stylistyka językoznawcza to opis tekstów posługujący się metodami

8

Podobne stanowisko przyjmuje Małgorzata Rybka (2002: 10): „prawie wszystkie

językoznawcze definicje formułowane w różnym czasie i niejednokrotnie z odmiennych punktów
widzenia, łączy to, że wskazują na wybór jednostek językowych, ich układ i transformacje jako na
podstawowe wyróżniki stylu”.

10

zaczerpniętymi z teorii językoznawstwa, w tym kategoriami opisu języka jako całości oraz
polegający na porównaniu każdego tekstu z innymi tekstami tego samego autora lub innych
autorów w obrębie jednego gatunku literackiego lub innych gatunków (por. Halliday 1972).
Zagadnieniami ogólnostylistycznymi podejmowanymi we współczesnej stylistyce,
mającymi duże znaczenie dla badania składni polskiego reportażu, są: intertekstualność,
genologia i gramatyka stylistyczna. Zacznę od intertekstualności9 – definiowana jest ona jako
„sfera powiązań i odniesień międzytekstowych, w której uczestniczy dane dzieło; obszar
wypowiedzi i sposobów mówienia, wobec których określa ono swoją formę i znaczenie”
(Sławiński 1988b: 201), wywodzi się z bachtinowskiej dialogiczności, jej prekursorką na
świecie była Julia Kristeva (zob. 1983), zaś w Polsce spopularyzowali ten termin Michał
Głowiński (zob. 1986: 99-100), Ryszard Nycz (zob. 1993), Stanisław Balbus (zob. 1990) oraz
Jerzy Ziomek (zob. Ziomek, Sławiński 1995).
Z kolei genologia10, wprowadzona do nauki polskiej przez Stefanię Skwarczyńską,
założycielkę czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, zajmuje się:

9

Jak zauważa Michał Głowiński (1986: 99-100), „intertekstualność rozpatrywana

w zastosowaniu do poszczególnego dzieła staje się współczynnikiem interpretacji, rozważana w skali
pewnego typu tekstów łączy się z problematyką genologiczną, czy ogólniej – szeroko rozumianych form
literackich,

analizowana zaś

jako element

przemian

i

ewolucji

ujawnia

swój

wymiar

historycznoliteracki. I o tym jej aspekcie nie należy zapominać, jest ona bowiem jedną z postaci
stosunku do literatury przeszłości, stosunku kształtującego się ze względu na potrzeby, zadania, ideały
literatury znajdującej się w trakcie formowania, a więc dalekiego od postawy archiwistycznej. Tak
rozumiana intertekstualność staje się przejawem zjawiska szerszego – tradycji literackiej. Nie pokrywa
się z nią, tradycja bowiem ogarnia te sfery zjawisk, które znajdują się poza domeną intertekstualności.
Wydaje się jednak, że obecnie nie sposób analizować tradycji literackiej, pomijając tę kwestię.
Intertekstualność jest formą tradycji utrwalonej w tekście, nie jedyną, bo inną jest ta, którą Genette
określił jako architekstualność (w przypadku, gdy tekst odwołuje się do reguł obowiązujących we
wcześniejszej epoce). Ale formą ważną, taką, którą należy uwzględniać zawsze, gdy poddaje się analizie
problematykę tradycji”.
10

Genologia to jedna z dyscyplin teorii literatury badająca rodzaje, gatunki i odmiany literackie.

Podejmując problematykę gatunku, należy mieć świadomość terminologicznej różnorodności. Dorota
Zdunkiewicz-Jedynak (2008: 80) syntetyzuje terminy odnoszące się do problemu gatunku i wymienia:
genre (Michaił Bachtin, Anna Duszak, Anna Wierzbicka); grę językową (Ludwik Wittgenstein);
wzorzec gatunkowy (Stanisław Gajda, Bożena Witosz, Maria Wojtak); wzorzec tekstowy (Maria
Żmigrodzka); tekst (Jerzy Bartmiński); prototyp tekstu (Artur Rejter).

11

zarówno opisem struktury i rozwoju historycznego poszczególnych gatunków
oraz ich typologią, jak też podejmuje szersze problemy teoretyczne, pyta o sposób
istnienia gatunku, zasady jego przekształceń, sposoby i zakres oddziaływania tak na
praktykę twórczą, jak na recepcję dzieł lit. Genologia we współczesnym stadium
rozwoju podejmuje analizy gatunku jako swoistego układu językowego (uczyniła to
m.in. rosyjska szkoła formalna) (Głowiński 1988a: 165-166).

Wobec

dynamiki

gatunkowej

genologia

lingwistyczna11,

nawiązując

do

Bachtinowskiego fundamentu, stara się wypracować podstawy metodologiczne opisu
gatunków zarówno artystycznych, jak i użytkowych. Natomiast dla gramatyki stylistycznej
kluczową rolę odgrywają cztery koncepcje. Po pierwsze, ograniczenie się do analizy funkcji
stylistycznych form fleksyjnych, słowotwórczych i składniowych, stanowiących bazę
materiałową. Po drugie, zwrócenie uwagi na ogólną strukturę stylistyczną dzieła i badanie na
jej tle form gramatycznych. Po trzecie, porównywanie form (zawartych w tekście) z formami
wzorcowymi z punktu widzenia normy i systemu. Po czwarte:
przyjęcie za podstawę rozważań kategorii gramatycznych znajdujących się
w tzw. bazie semantycznej języka i badanie rozkładu reprezentacji tekstowych
właściwych tym kategoriom, co przy porównywaniu kontekstów używanych form
pozwoliłoby na stwierdzenie, do jakiego stylu należą lub nie (Skubalanka 1991: 8).

Konkludując powyższy wywód, należy stwierdzić, że

intertekstualność

to

międzytekstowość, czyli powiązanie utworu literackiego z innymi dziełami literackimi za
pośrednictwem cytatów lub naśladowania określonego stylu, genologia zaś zajmuje się opisem
struktury, problemami teoretycznymi, typologią, a przede wszystkim analizą gatunku jako
swoistego układu językowego. Natomiast gramatyka stylistyczna ma na celu badanie struktury
stylistycznej dzieła, analizę funkcji stylistycznych form gramatycznych i ich porównywanie
z formami wzorcowymi, a za jej podstawy przyjmuje się kategorie fleksyjne, słowotwórcze
i składniowe znajdujące się w bazie semantycznej języka. Warto w tym miejscu podkreślić, że
spójność strukturalną tekstu określają stosunki między zdaniami pojedynczymi w strukturze
zdań złożonych, które mogą przybierać formy zależne (podrzędne) i łączne (współrzędne).

11

Termin genologia lingwistyczna został zaproponowany na gruncie polskim przez Antoniego

Furdala w 1982 r. na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Do przedstawicieli tej
metodologii należą m.in.: Bożena Witosz, Stanisław Gajda, Maria Wojtak.

12

Powyższe terminy ogrywają ważną rolę podczas badań składni współczesnego
polskiego reportażu. Według Zenona Klemensiewicza (1982: 434-435):
Charakterystyka składniowa stylu jest bowiem tylko jednym składnikiem
ogólnej charakterystyki stylu. Swoista składnia dopiero w związku ze swoistym
słownictwem, swoistym tokiem rytmicznym i intonacyjnym itd. nadaje stylowe piętno
utworowi.

Przedstawienie językowego opisu struktury gatunku reportażu (w tym spójności
strukturalnej)

i

powiązań

struktur

składniowych

pomiędzy

określonymi

tekstami

reportażowymi oraz ograniczenie się do analizy funkcji stylistycznej form składniowych
stanowią podstawowe cele niniejszej pracy.

13

Rozdział 2. Podstawowe założenia pracy
2.1.

Terminologia i cele pracy

Podstawowym celem rozprawy jest charakterystyka składniowa wybranych utworów
reportażowych XXI wieku wyróżnionych Nagrodą im. Beaty Pawlak. Używając terminu
współczesny polski reportaż, mam na myśli dzieła książkowe, napisane w języku polskim
w XXI wieku, dotyczące aktualnych problemów na świecie, takich jak: głód, konflikty
wojenne, kulturowe i religijne. Pomimo że znaczenie terminu reportaż12 stanowiło na
przestrzeni lat temat do dyskusji wśród prasoznawców, historyków, literaturoznawców
i językoznawców (por. Maziarski 1965: 140-142, Wyka 1974: 59, Wańkowicz 1983: 196-228, Kąkolewski 1992: 930-935) stoję na stanowisku, że jest to gatunek dokumentarno-literacki obejmujący utwory o charakterze sprawozdań z prawdziwych wydarzeń, których
autor (obserwator, reporter) był bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem (por. Sławiński
1988d: 431-432, Niedzielski 1985: 280-282, Maślanka 1976: 213-215).
Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące tendencji składniowych występujących we
współczesnym polskim reportażu, należy najpierw zdefiniować podstawowe formy w utworze
epickim, jakimi są narracja oraz dialog13. Te szeregi wypowiedzeniowe stanowią podstawowy

12

Badacze reportażu definiowali ten gatunek w następujący sposób: „gatunek publicystyczno-

-literacki obejmujący utwory o charakterze sprawozdań z wydarzeń, których autor był bezpośrednim
świadkiem lub uczestnikiem”

(Sławiński

1988d:

431-432), „współczesna

nazwa

utworu

piśmienniczego, występująca jako termin gatunkowy w lit. i dziennikarskich systemach rodzajowych;
obecna także w terminologii rodzajowej w dziedzinach twórczości radiowej, fotograficznej, film.
i telewizyjnej” (Niedzielski 1985: 280-282), „gatunek publicystycznej wypowiedzi prasowej
występujący w prasie, radiu, filmie i telewizji, którego podstawową funkcję stanowi sprawozdanie za
pośrednictwem obserwatora (reportera) o prawdziwych wydarzeniach, sytuacjach i ludziach” (Maślanka
1976: 213-215), „reportażem jest taka wypowiedź publicystyczna, której dominantę stanowi
sprawozdanie z faktów życia społecznego, przekazywane przez bezpośredniego obserwatora, świadka
lub uczestnika tych faktów, językowo ujawnionego, zawierającego sygnały osobistej postawy reportera.
Wypowiedź ta posługuje się środkami artystycznej prozy literackiej i jest często ukształtowana na wzór
epickiej fabuły” (Litwin 1989: 9).
13

Dla porównania – w metodologii Michaiła Bachtina „stosunki określające strukturę

opowiadania (autor – postać; dodajmy podmiot mówiący – podmiot wypowiedzi) są możliwe dzięki

14

rys budowy tekstowej dzieła, a stosunki między nimi kształtują się na zasadzie strukturalnej
zależności oraz wzajemnych opozycji, ze względu na które konieczne jest ich wyodrębnienie
z kontekstu dzieła (Wilkoń 1976: 27). Narracja jako wypowiedź monologowa stanowi
zasadniczy sposób wypowiedzi stosowany w utworach epickich, „jest tekstem nadrzędnym,
samodzielnym, który wprowadza i komentuje wypowiedź przytoczoną (dialogową),
podporządkowując ją często pod względem składniowym” (Wilkoń 1976: 27); „towarzyszą jej
tu zazwyczaj, jako druga płaszczyzna językowa, wypowiedzi postaci, które są jednakże wobec
niej strukturalnie podrzędne” (Sławiński 1988c: 303). Jako podstawowa forma językowa
struktury stylistycznej narracja wyznacza zatem schematom syntaktycznym określone funkcje
stylistyczne, zawiera ciąg wydarzeń i sytuacji oraz przedstawia elementy statyczne (tj. opis) lub
dynamiczne (tj. opowiadanie)14.
W najnowszych badaniach naukowcy zwracają uwagę na aspekt narracji jako struktury
czasowej, całości oraz schematu15. W dociekaniach psychologicznych jest ona coraz częściej
traktowana jako sposób rozumienia świata przez ludzi, „który z kolei wynika z narracyjnej
struktury ludzkiej wiedzy o świecie” (Trzebiński 2002a: 17). Według Jerzego Trzebińskiego
(2002b: 13) narracja jest „szczególnym rodzajem komunikacji między ludźmi”, „formą
poznawczego reprezentowania rzeczywistości”, „stanowi także wytwór tej komunikacji: tekst,
za pomocą którego wyrażamy opowiadane treści”. Zgodnie z tą perspektywą otaczające nas

immanentnej dialogowości języka” (Kristeva 1983: 397). Jednak w niniejszej pracy narracja jest
zdecydowanie oddzielana od dialogu.
14

Zdaniem Jadwigi Litwin (1989: 19) narracja reportażowa „zajmuje dominującą pozycję

w każdym utworze, zamyka i ostatecznie kształtuje prezentowany w tekście ciąg wydarzeń. Językowe
ukształtowanie wypowiedzi narracyjnej i nierozerwalnie z tym związany sposób językowego
przejawiania się narratora decydują o formie narracji, wskazując jednocześnie sposób, w jaki narrator
mówi o zdarzeniach”.
15

Błażej Baszczak (2011: 125) zwraca uwagę na narrację w kontekście tożsamości człowieka,

tj.: „Jej cechy, które są najbardziej doniosłe w tak zorientowanych dociekaniach, to przede wszystkim
posiadanie przez nią struktury czasowej – narracja (opowieść) zaczyna się, trwa i kończy jak ludzkie
życie. Do tego jest zamknięta, skończona, może być rozpatrywana jako całość, jedność, dzięki czemu
ta jej cecha jako formy narzuconej na ludzkie życie ma doniosły wkład w konstruowaniu jednostkowej
tożsamości. W odpowiedzi na pytanie ‹‹kim jest człowiek?›› narracja spełnia jeszcze jedną podstawową
funkcję, a mianowicie może być widziana jako swoisty schemat, dzięki któremu różne wydarzenia
i czyny bohatera opowieści są jakoś logicznie powiązane, mają określony sens i są wewnętrznie
koherencyjne”.

15

zdarzenia i sytuacje to historie, ludzie to postacie z tych historii, a związki pomiędzy tymi
bohaterami to narracyjne wątki. Jednak nie wszystkie historie tworzą narrację. Schemat
narracyjny modelowany jest przez: 1) bohaterów, 2) ich wartości, 3) możliwe komplikacje oraz
4) uwarunkowania i szanse realizacji intencji (Trzebiński 2002a: 23)16. Narracyjny sposób
patrzenia na świat może stać się alternatywą dla logicznego rozumowania17 i oznacza, że coraz
częściej narzucamy na otaczającą nas rzeczywistość strukturę narracyjną, porządkujemy
wydarzenia w czasoprzestrzeni i traktujemy innych ludzi oraz samych siebie jako bohaterów
określonych historii.
Natomiast dialog w rozumieniu potocznym to wszechobecny w życiu społecznym
warunek wszelkiej działalności ludzkiej, rozmowa pomiędzy dwiema lub więcej osobami,
w której wymiana replik powinna mieć charakter sensowny, a jej charakterystyczną cechą jest
bezpośredniość. Dialogi można podzielić, uwzględniając kryteria, takie jak: cel, cechy
formalne oraz kontekst (Łukasiewicz 1979: 112). Podział ze względu na cel ma służyć:
spełnieniu funkcji fatycznej, wymianie poglądów prowadzących do syntezy i uzgodnienia
stanowisk, wspólnemu przybliżaniu się do prawdy oraz terapii, tj. psychoanalizie. Przy okazji
cech formalnych należy zwrócić uwagę na: liczbę uczestników i wzajemny stosunek partnerów
dialogu (np. symetria i asymetria). Biorąc pod uwagę kontekst, rozróżnia się: dialog realny,
występujący w życiu potocznym, np. w postaci wywiadów publicystycznych i socjologicznych,
oraz dialog przedstawiony w literaturze i dramacie. Według Piotra Łukasiewicza (1979: 110)
„w dramacie dialog jest podstawową formą językową, w utworach epickich znajduje się
w ramach nadrzędnej narracji”. Wypowiedzi bohaterów są zatem podporządkowane
płaszczyźnie narracji, w której to narrator decyduje o przytoczeniu wypowiedzi w formie mowy
niezależnej, zależnej lub pozornie zależnej. W tekstach epickich partie dialogowe stanowiące
16

Jerzy Trzebiński (2002a: 22) w swoich przemyśleniach na temat narracji w następujący

sposób przedstawia strukturę narracji i schemat narracyjny: „narracje jako formy rozumienia
rzeczywistości posiadają uniwersalną, podstawową strukturę: bohater z określonymi intencjami
napotyka na trudności, które w wyniku zdarzeń toczących się wokół zagrożonych celów zostają bądź
nie zostają przezwyciężone. Konkretne narracje tworzone przez umysł jednostki mogą wyrażać tę
podstawową strukturę w sposób mniej lub bardziej pełny, zawsze jednak są jej transformacją”.
17

Jerome S. Bruner (1990: 4) w następujący sposób ujmuje kwestię narracyjnej struktury

ludzkiej wiedzy: „Logiczne myślenie nie jest wszakże jedynym, a nawet nie najbardziej powszechnym
sposobem myślenia. W ciągu ostatnich kilku lat śledziłem inny rodzaj myślenia, całkowicie różny
w formie od rozumowania: myślenie oddające się konstruowaniu nie logicznych lub indukcyjnych
argumentów, ale opowiadań lub narracji”.

16

bezpośrednią językową reprezentację świata przedstawionego występują w kontekście narracji
jako mowa przytoczona (Sławiński 1988a: 89-90)18.
Jak zauważył Błażej Baszczak (2011: 126), „filmy, reportaże, plotki słyszane
w autobusie prawie zawsze mają formę narracji – są opowieściami o pewnych historiach.
Nawet przypadkowe zdarzenia staramy się uczynić bardziej zrozumiałymi przez narzucenie im
spójnej całości opowiadania”. Narracja powieści reportażowych, łączących w sobie elementy
z zakresu publicystyki i literatury, stanowi zatem cenny materiał do badań tendencji
syntaktycznych. Znamienne właściwości składniowo-stylistyczne wystąpią przy zachowaniu
dyrektywy homogeniczności i współmierności materiału badawczego.
W niniejszej pracy konteksty kompozycyjny, językowy oraz rodzajowy zostają
zachowane ze względu na wybór narracji, języka literackiego oraz epiki. Biorąc pod uwagę
powyższe, w analizowanych tekstach reportażowych uznaję nadrzędność partii narracyjnych
w stosunku do wypowiedzi dialogowych bohaterów reportażu, które w utworach epickich
pełnią funkcję fikcyjnego aktu komunikacyjnego, nie oddają w odpowiednim stopniu
społecznych praktyk mówienia i poddawane są schematyzacji (Ruszkowski 1997: 21).
Wypowiedzi składające się na dialog (tzw. repliki) nie stanowią samodzielnie autonomicznej
całości znaczeniowej, stąd ich badanie mogłoby być niekompletne (Sławiński 1988a: 89-90)19. Zwracam jednak uwagę na stosunek występowania narracji w porównaniu do dialogu
i przedstawiam proporcje dialogu i narracji w utworach reportażowych.
Do celów szczegółowych charakterystyki składniowej współczesnego polskiego
reportażu należą: po pierwsze, ukazanie cech wspólnych dla utworów z korpusu tekstów; po
drugie, przedstawienie funkcji stylistycznej struktury syntaktycznej analizowanych dzieł; po
trzecie, znalezienie głównych tendencji składniowych, typowych dla tekstów reportażowych.

18

Warto także zwrócić uwagę na termin monolog, który jest definiowany w opozycji do dialogu

i według Jana Mukařovský’ego (1970: 221) w lingwistyce oznacza „wypowiedź jednego czynnego
uczestnika bez względu na obecność albo nieobecność innych, biernych uczestników” i stanowi
sztuczną nadbudowę dialogu.
19

Autorzy Zarysu teorii literatury w następujący sposób ujmują problem wypowiedzi postaci:

„Wypowiedzi przedstawionych bohaterów w utworze epickim – inaczej niż w dramacie – nigdy nie
mają pełnej samodzielności, występują wyłącznie w kontekście narracji. Choć w rozmaity sposób mogą
się z nią wiązać i przeplatać. Mówiąc o wypowiedziach postaci, mamy na myśli zarówno takie, które są
rozwijane przez jednego bohatera (monologi), jak też takie, które są rozwijane przez kilku, co najmniej
dwóch bohaterów (dialogi)” (Głowiński, Okopień-Sławińska, Sławiński 1962: 343).

17

W niniejszej rozprawie odnoszę się do celów szczegółowych, przedstawiając jednocześnie
strukturę składniowo-stylistyczną współczesnego polskiego reportażu.

2.2.
Będąc

Baza materiałowa
świadomą

trudności

wynikających

z

wyznaczenia

korpusu

tekstów

reportażowych, w swojej pracy wykorzystuję teksty uznane przez Kapitułę Nagrody im. Beaty
Pawlak za utwory reportażowe. Nagroda im. Beaty Pawlak20 przyznawana jest od 2003 roku
reportażystom, których teksty publikowane są w języku polskim i dotyczą odległych kulturowo
religii i cywilizacji. W ten sposób wypełniana jest ostatnia wola autorki, która zapisała
w testamencie darowiznę w wysokości 99 390,69 zł. Z Funduszu im. Beaty Pawlak
przeznaczana jest corocznie kwota 10 000 zł. Nagrodę przyznaje Kapituła w składzie: Maria
Kruczkowska („Gazeta Wyborcza”), Antoni Rogala (przedstawiciel rodziny), Olga
Stanisławska (reporterka), Adam Szostkiewicz („Polityka”), Joanna Załuska (Fundacja im.
Stefana Batorego), Wojciech Załuska (Katolicka Agencja Informacyjna) i inni21.
W grupie reportaży poddanych analizie syntaktycznej znalazły się teksty
reprezentatywne dla XXI wieku pod względem określonych rozwiązań stylistycznych,
przynależności do gatunku oraz bieżącej tematyki. W korpusie znajduje się 10 utworów
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Beata Pawlak, dziennikarka, reporterka, współautorka zbiorów reportaży: „Kraj raj” (1993),

„Anna z gabinetu bajek. Reportaże roku” (1999), „Nietykalni. Reportaże roku 1999” (2000) i autorka
książek, takich jak: „Mamuty i petardy. Czyli co naprawdę cudzoziemcy myślą o Polsce i Polakach”
(2001), „Aniołek” (2003), „Piekło jest gdzie indziej” (2003). Urodziła się w 1957 roku, zginęła
12 października 2002 roku w zamachu terrorystycznym na Bali (Kowalczyk 2015). Autorka była
absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1984-1989 przebywała na emigracji
w Paryżu, później wróciła do Polski, gdzie została reporterką „Gazety Wyborczej”. W swojej twórczości
zajmowała się losami Polaków i świata islamu. Ze starannością docierała do swoich rozmówców, starała
się poznać ich wierzenia i sposób postrzegania świata. Podróżowała i inspirowała się innością,
tradycjami i kulturą. Opisywała zwyczajnych ludzi uwikłanych w niecodziennie sytuacje (Pytlakowski
2012). Była zafascynowana islamem, starała się dogłębnie zrozumieć tę religię. 12 października 2002 r.
na indonezyjskiej wyspie Bali doszło do serii zamachów, w czasie których islamscy terroryści zabili
202 osoby, w tym Beatę Pawlak.
21

W minionych latach członkami Kapituły byli także: Urszula Doroszewska (ambasador RP na

Litwie), Wojciech Jagielski („Tygodnik Powszechny”), Piotr Kłodkowski (orientalista, laureat Nagrody
w 2004) i Wojciech Tochman (reporter).
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wyróżnionych Nagrodą im. Beaty Pawlak w latach 2009-201722. Dokonałam wyboru
powyższej cezury czasowej, aby reportaże były bliskie czasom współczesnym, nie stanowiły
dotychczas przedmiotu badań innych naukowców, a jednocześnie spełniały postulat
aktualności tematyki. Kapituła konkursowa co roku nagradza minimum jeden utwór, ale
zdarzały się lata (tj. 2015, 2014 oraz 2010), gdy wyróżniano kilka reportaży. W wykazie
analizowanych tekstów z lat 2009-2017 pominęłam jedną pozycję, która stanowi swoisty album
fotograficzny i nie można z niej wyekscerpować materiału językowego (reportaż Stigma
Adama Lacha). Korpus tekstów składa się z następujących reportaży:
1. Kopczyński Krzysztof, Sajewicz Anna, Dybuk. Opowieść o nieważności świata,
Warszawa 2017.
2. Mikołajewski Jarosław, Wielki przypływ, Warszawa 2015.
3. Rosiak Dariusz, Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan, Wołowiec
2015.
4. Piskała Konrad, Dryland, Warszawa 2014.
5. Janiszewski Mateusz, Dom nad rzeką Loes, Wołowiec 2014.
6. Górecki Wojciech, Abchazja, Wołowiec 2013.
7. Jastrzębski Bartosz, Morawiecki Jędrzej, Krasnojarsk Zero, Warszawa 2012.
8. Szabłowski Witold, Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji, Wołowiec 2010.
9. Kęskrawiec Marek, Czwarty pożar Teheranu, Warszawa 2010.
10. Cegielski Max, Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu, Warszawa 2009.

Teksty, które zostały poddane analizie, charakteryzują się podobnymi wątkami
tematycznymi i dotyczą problemów:
– ekonomiczno-religijnych, np. problemy pomiędzy chasydami a Ukraińcami na
Humaniu, bliskowschodnimi chrześcijanami a Państwem Islamskim,
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Natomiast w latach 2003-2008 nagrodzone zostały następujące powieści reportażowe:

Milewski Jacek, Dym się rozwiewa, Poznań 2008; Domosławski Artur, Zbuntowana Ameryka,
Warszawa 2007; Michalski Cezary, Listy z Ameryki [cykl listów], „Dziennik” 2008; Szczygieł Mariusz,
Gottland, Wołowiec 2006; Pawlikowska Beata, Blondynka na Kubie. Na tropach prawdy i Ernesta Che
Guevary, Warszawa 2006; Smoleński Paweł, Izrael już nie frunie, Wołowiec 2006; Bator Joanna,
Japoński wachlarz, Warszawa 2004; Kłodkowski Piotr, Doskonały smak orientu [cykl artykułów],
„Znak”, Kraków 2004; Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004; Fostakowska Anna, Spuść
oczy, płacz, „Gazeta Wyborcza” 2003. Te teksty nie należą do korpusu tekstów niniejszej pracy i zostały
wymienione jedynie w celach informacyjnych.
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– polityczno-wojennych, np. wojny domowej i struktury przynależności klanowej
w Somalii, konfliktu w Abchazji, demonstracji w Iranie,
– tożsamości społecznej i religijnej, np. mieszkańców syberyjskich miast, sunnitów
w Stambule,
– ubóstwa i przemocy, np. w Timorze Wschodnim,
– uchodźców, np. na Lampedusie.
W kontekście wymienionych tekstów warto zwrócić uwagę na funkcjonujący termin,
jakim jest reportaż literacki23:
W przypadku reportażu literackiego dokumentarność i artyzm nie są traktowane
jako kategorie przeciwstawne, lecz wzajemnie się uzupełniające. Wpływ na to ma
z pewnością geneza gatunku, który już od początków swojego istnienia immanentnie
łączył się ze środowiskiem artystycznym” (Żyrek-Horodyska 2017: 123).

Natomiast zdaniem Marii Gołaszewskiej (1984: 192) „reportaż ‹‹czysty›› to taki, który
nie zawiera fikcji literackiej, ‹‹literacki›› zaś – to nasycony elementami owej fikcji”. Według
badaczy reportażu każda historia wiąże się z określonym użyciem języka, a dane statystyczne
i daty są w rzeczywistości jedynie elementami fabularyzowanymi przez pisarzy. Zdecydowanie
bardziej zasadne wydaje się używanie terminu reportaż24, który wskazuje na przedstawienie
faktycznych wydarzeń w formie książkowej.

2.3.

Metodologia

Różnice stylistyczno-językowe pomiędzy poszczególnymi tekstami polegają przede
wszystkim na różnicach w zakresie składni, frazeologii i słownictwa (Pisarek 1972: 9). Biorąc
pod uwagę centrum zainteresowań niniejszej rozprawy, należy zauważyć, że różnice te
sprowadzają się zatem do zagadnienia: jakie tendencje syntaktyczne w poszczególnych

23

Na fenomen tego gatunku rozpowszechniającego się na całym świecie zwracają także uwagę

współcześnie publikujący badacze m.in.: Mariusz Dzięglewski (2009), Katarzyna Frukacz (2013),
Karolina Szczęśniak (2016), Mateusz Zimnoch (2016), Magdalena Horodecka (2017), Michala
Benešová (2017), Edyta Żyrek-Horodyska (2017, 2019).
24

W niniejszej pracy stosuję konsekwentnie termin reportaż, odnosząc go do dzieł

książkowych. Nie stosuję terminu reportaż literacki, ponieważ w rozważaniach staram się porównać
stylistykę tego gatunku ze stylem tekstów literackich, naukowych oraz dziennikarskich.
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reportażach występują i w jaki sposób się ze sobą łączą. W takim ujęciu problematyka dotyczy
ilościowej analizy stylistyczno-składniowej.
Rozpocznę od omówienia metody analizy ilościowej. Zdaniem Pierre’a Guirauda (1966:
30-31) językoznawstwo jest nauką statystyczną i zajmuje się badaniem tendencji. Język jako
wypowiedź reportażowa jest bowiem zjawiskiem statystycznym, które zawiera elementy
mierzalne, pewną strukturę liczbową oraz tendencje statystyczne. Może być zatem
definiowany, wyróżniany i interpretowany liczbowo. Jedną z cech znaków jest częstotliwość
występowania, która wpływa na styl tekstu i jego strukturę statystyczną, a jednocześnie spełnia
funkcję statystyczną języka, konieczną do właściwego i kompletnego rozumienia faktów
językowych:
Częstość jako cecha znaku nie może być rozpatrywana na płaszczyźnie mowy
(parole), jest to cecha obiektywna języka (langue), równie ważna, jak formy lub
znaczenie danego znaku. Według tej hipotezy – z dnia na dzień dokładniej sprawdzanej
– można uważać, że każde powiadomienie, każdy tekst jest próbką pewnego stanu
języka odzwierciedlającą zarówno jego strukturę liczbową, jak i semantyczną (Guiraud
1966: 23).

Statystyka dostarcza dokładnych narzędzi miary i analizy, za pomocą których możliwe
jest stwierdzanie różnic w strukturze liczbowej kilku tekstów i rozstrzyganie „w jakim stopniu
są one zupełnie przypadkowe, a więc bez znaczenia, a w jakiej mierze są wynikiem działania
określonych przyczyn, mających swoją wartość funkcjonalną” (Guiraud 1966: 23). Celem
badania statystycznego jest poznanie konkretnej zbiorowości, aby wykryć występujące w niej
prawidłowości. Stosowanie statystyki językoznawczej wiąże się z licznymi zarzutami, jednak
struktury jakościowa i ilościowa stawiają przed językoznawcą szereg zagadnień dotyczących:
1)

charakterystyki

stylu

(pokrewieństwa,

chronologii,

przynależności

do

autora),

2) językoznawstwa doświadczalnego (ponieważ statystyka zakłada „zmienność przyczyn”,
analizę „czynników pozostałych”, co stanowi fundament metody indukcyjno-dedukcyjnej nauk
doświadczalnych), 3) językoznawstwa funkcjonalnego (ze względu na pełnienie przez
stylistykę nie tylko funkcji opisowej, ale także interpretacyjnej), 4) przyczyn powstania
i skutków oddziaływania dzieła (Guiraud 1966: 31-40).
Wykorzystywana w tejże pracy stylistyka kwantytatywna polega na uświadomieniu
ilościowego

charakteru

wypowiadanych

sądów

oraz

na

empirycznej

weryfikacji

subiektywnych wrażeń (Pisarek 1972: 10). Stwarza możliwości nie tylko opisu i klasyfikacji,
ale także analizy i oceny przyczyn zmian. Za jej pośrednictwem zostają ujawnione takie cechy,
21

które nie mogłyby zostać uchwycone bez użycia ścisłego aparatu pomiarowego. Przymiotnika
ilościowy używam w znaczeniu „oparty na liczeniu, obiektywny”, natomiast jakościowy –
„odnoszący się do jakości”. Nie traktuję terminu ilościowy jako opozycji do jakościowy,
bowiem o jakości stylu:
możemy wyrażać sądy zarówno oparte na liczeniu /= ilościowe/, jak
i subiektywne /= oparte na jednostkowym poczuciu/. Ponieważ jednak analizy
ilościowej używa się zwykle w celu zweryfikowania hipotez wysuniętych na
podstawach subiektywnych i tą drogą dochodzi się do cech jakościowych języka, można
powiedzieć, że pełna analiza jest jednocześnie analizą subiektywną /w zakresie
inspiracji/, ilościową /w zakresie metod badawczych/ i jakościową /w zakresie wyników/
(Pisarek 1972: 13).

W niniejszej pracy, wykorzystując metody ilościowej analizy syntaktycznej, dokonałam
podziału badań na poszczególne etapy (por. Guiraud 1966: 41):
1) obserwację i zbieranie faktów ilościowych,
2) analizę składniową wypowiedzeń,
3) szacowanie i mierzenie zjawisk,
4) interpretację służącą do wykrycia funkcji stylistycznych.
Pierwszy etap, czyli obserwacja, zbieranie faktów językowych i dobór odpowiednich
elementów, uznawany jest za podstawową trudność ilościowych badań stylistycznych. Według
Walerego Pisarka (1972: 10):
Mierzyć i liczyć można wszystko, ale nie każdy uzyskany z liczenia wynik
spełnia trzy warunki – moim zdaniem – nieodzowne we wszystkich, a więc także
ilościowych, charakterystykach stylistycznych tekstu: a. liczone elementy muszą być
dobierane według kryteriów możliwie obiektywnych (…); b. liczone elementy powinny
dotyczyć cechy mieszczącej się w granicach pojęć, wyobrażeń i poczucia stylistycznego
przeciętnego użytkownika kulturalnej polszczyzny ogólnej (…); c. liczone elementy
powinny dotyczyć cechy istotnej stylu danej wypowiedzi lub danego gatunku
wypowiedzi (…).

Zdecydowałam się na wybór metody reprezentacyjnej25, która bywa wykorzystywana,
gdy obserwacja całego materiału językowego jest niemożliwa. Badając część wypowiedzeń,
25

Zdaniem Ryszarda Zasępy (1962: 12): „jeżeli opierając się na danej próbie uzyskujemy

oszacowanie struktury populacji generalnej różniące się nieistotnie od struktury rzeczywistej, to taką
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(zamiast całości) należy pamiętać, aby próba była: 1) jednorodna, 2) dostatecznie liczna,
3) pobrana losowo i 4) rozproszona (por. Kniagininowa 1962: 95). W celu spełnienia postulatu
jednorodności, zbadałam wyłącznie partie narracyjne reportaży wyróżnionych Nagrodą im.
Pawlak26.

Beaty

Opierając

się

na

opiniach

badaczy

tendencji

leksykalno-

-składniowych (por. Kniagininowa 1962: 95, Wierzbicka 1966: 172, Rachwałowa 1986: 51,
Mikołajczak 1990: 20, Ruszkowski 1997: 24, Rybka 2002: 18), zdecydowałam się na przyjęcie
jednolitej próby27, wynoszącej równo 200 wypowiedzeń dla wszystkich reportaży
stanowiących bazę materiałową. W konsekwencji łącznie otrzymałam wynik 2 000 zbadanych
wypowiedzeń, spełniając kolejny wymóg.
Spośród różnych możliwości losowania w niniejszej pracy zastosowałam schematy
losowania zależnego28 (raz wylosowana jednostka nie bierze udziału w dalszym losowaniu)
i ograniczonego warstwowo29. Za najmniejszy element losowy uznałam stronę reportażu, a do

próbę nazywamy reprezentatywną. Badanie statystyczne, w którym zamiast całej populacji bada się
odpowiednio wybraną część, tj. próbę, której reprezentatywność w żądanym zakresie można naukowo
uzasadnić, nazywać będziemy badaniem metodą reprezentacyjną”.
26

Jak już wcześniej sygnalizowałam, traktuję narrację jako jednolitą partię odautorską, bez

wyszczególniania na opis i opowiadanie, oraz przyjmuję, że jest ona w większym stopniu zależna od
autora niż formy dialogowe, które charakteryzują postać.
27

Przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej wybór dostatecznie licznej próby n nie jest

łatwym zadaniem. W badaniach statystycznych należy wystrzegać się opierania na zbyt dużej próbie,
co może skutkować przedłużonym czasem opracowania wyników i opóźnieniem realizacji
praktycznych wniosków, ale także wnioskowania na podstawie za małej próby, co w konsekwencji
prowadzi do nieprecyzyjnych wyników. Zdaniem Jadwigi Sambor i Rolfa Hammerla (1990: 221)
„pytanie o wielkość próby n, jaką powinno się przyjąć za podstawę badania, jest najczęstszym pytaniem,
jakie stawiają językoznawcy, często zmuszeni do opisywania właściwości populacji generalnej na
podstawie losowych prób”.
28

W praktyce badań reprezentacyjnych znajduje zastosowanie „schemat losowania zależnego

różniący się od schematu losowania prostego tym tylko, że jednostka raz wylosowana do próby nie
bierze udziału w dalszym losowaniu” (Zasępa 1962: 58).
29

Według Marka Ruszkowskiego, „w losowaniu ograniczonym losujemy z poszczególnych

części populacji oddzielnie. Odmianami tego typu losowania są: losowanie warstwowe i systematyczne.
Losowanie warstwowe wymaga podzielenia populacji na pewną liczbę warstw, z których losujemy
odpowiednią liczbę jednostek” (Ruszkowski 2004: 67).
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losowania kolejnych stron wykorzystałam tzw. generator liczb losowych30. Ustaliłam przedział
losowanych liczb, dzieląc uprzednio tekst na warstwy. Każda z liczb odpowiadała stronie
w utworze. Do określonego przedziału nie brałam pod uwagę: strony tytułowej, wstępu
odautorskiego, dołączonych do książki map, posłowia, bibliografii czy wykazu rysunków.
W przypadku każdego z badanych tekstów wylosowałam 20 liczb, które odpowiadały
określonym stronom reportażu, a następnie dokonałam analizy syntaktycznej 10 wypowiedzeń
narracyjnych z każdej strony. W konsekwencji w poszczególnych utworach zbadałam
każdorazowo 200 konstrukcji składniowych.
Drugim etapem działań, jaki podjęłam, była analiza składniowa wypowiedzeń, która
„miałaby wydobyć, opisać i wyjaśnić te syntaktyczne chwyty, środki, sposoby, które są
znamienne dla pewnego utworu językowego, ich grupy, ich twórcy, ich zespołu itd.”
(Klemensiewicz 1982: 434). Aby jednak dokonać interpretacji stylistyczno-składniowej,
należało rozpocząć od wyboru modelu syntaktycznego. Zdaniem Marka Ruszkowskiego (1997:
26-28, 2001: 9-10) obecna wiedza językoznawcza pozwala na wyodrębnienie czterech modeli
opisu faktów syntaktycznych:
1) tradycyjnego,
2) generatywnego semantycznego,
3) generatywnego beztransformacyjnego,
4) generatywnego transformacyjnego.
Na potrzeby niniejszej pracy zacznę od chronologicznie najstarszego modelu, który
będę wykorzystywała w dalszej części rozważań. Jest nim tzw. składnia tradycyjna (szkolna),
której ostateczny kształt nadał Zenon Klemensiewicz. Wykorzystuję ten model z kilku
powodów (por. Jaroszak 2003: 13-14) .
Po pierwsze, jest on mocno osadzony w świadomości społecznej i używany
w szkolnictwie, stanowi bowiem istotny składnik kształcenia językowego młodzieży, służy
poznawaniu zjawisk językowych oraz rozwijaniu umiejętności językowych uczniów (Jaworski
1991/92: 6-7). Składa się on na bazę derywacyjną do nauki kolejnych modeli gramatycznych,
które zakładają u studentów dobrą znajomość kursu gramatyki ze szkół niższego stopnia, gdzie

30

Autorzy Encyklopedii PWN w następujący sposób przedstawiają zastosowanie generatorów

liczb losowych: „Generatory liczb losowych są używane w programach symulacyjnych (symulacja
komputerowa) i w technikach całkowania numerycznego (Monte Carlo metody). Zaletą ich stosowania
jest nie tylko szybkość tworzenia liczb losowych, ale także możliwość powtarzania dokładnie takiego
samego przebiegu zjawiska losowego (…)” (https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/, 23.10.2018).
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ulokowana jest całość gramatyki opisowej języka polskiego. Zdaniem Zygmunta Saloniego
i Marka Świdzińskiego (1985: 11): „studentów, którzy nie spełniają tego warunku, należy
zobowiązać do samodzielnego uzupełnienia braków. Polecić im można któryś z podręczników
gramatyki obejmujący kurs szkolny (…)”.
Po drugie, opis składni tradycyjnej jest znacznie czytelniejszy i przystępniejszy
w odbiorze (zob. Saloni, Świdziński 1985).
Po trzecie, nie można całkowicie pominąć składni tradycyjnej, w związku z czym
w rozważaniach dotyczących innych koncepcji badawczych spotyka się odwołania do założeń
i operowanie przykładowym materiałem (zob. Grochowski, Karolak, Topolińska 1984,
Szpakowicz 1986).
Po czwarte, model ten jest powszechnie wykorzystywany w badaniach stylistycznych,
które stanowią meritum niniejszej pracy.
Model składni tradycyjnej bywa krytykowany31 ze względu na wysoką schematyczność,
brak pobudzania do myślenia, niepełność opisów, niekonsekwencje terminologiczne, mieszanie
faktów formalnych i semantycznych, dychotomiczne opozycje, np. wypowiedzenie pojedyncze
– złożone, werbalne – niewerbalne, rozwinięte – nierozwinięte, podmiotowe – bezpodmiotowe,
parataktyczne – hipotaktyczne (por. Saloni, Świdziński 1985: 10, 21, Ruszkowski 1997: 26-27,
2001: 11).
W gramatyce generatywnej możemy rozróżnić typ semantyczny oraz formalny. W tzw.
modelu generatywnym semantycznym podstawą analizy składniowej jest struktura
znaczeniowa tekstu. Autorzy Gramatyki (Grochowski, Karolak, Topolińska 1984: 6)
rozpoczynają od zdania jako minimalnego komunikatu, a ich celem jest przedstawienie reguł
hierarchizacji i językowej strukturalizacji treści. Hierarchia zachowana w tym modelu, zdaniem
autorów, pozwala na opis mechanizmów funkcjonowania języka, a układ składnia – morfologia
– fonologia umożliwia zrealizowanie podstawowych postulatów tego modelu analizy
syntaktycznej. Natomiast punkt wyjścia opisu w tzw. modelu generatywnym formalnym
stanowi struktura składniowa, która jest następnie interpretowana znaczeniowo. Model
generatywny formalny podzielony jest na typ beztransformacyjny, prezentowany w pracy
Zygmunta Saloniego i Marka Świdzińskiego Składnia współczesnego języka polskiego (1985),

31

Zdaniem autorów Gramatyki współczesnego języka polskiego. Składnia (Grochowski,

Karolak, Topolińska 1984: 7), „dotychczasowy program gramatyki opisowej mało pociągał studentów,
wydawał się zbyt schematyczny, nie pobudzający do myślenia, a zdolniejszych może nawet nudził,
ponieważ był tylko poszerzoną powtórką programu licealnego (oczywiście, jeżeli go tam realizowano)”.
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oraz transformacyjny, ukazany w książce Ireneusza Bobrowskiego Gramatyka opisowa języka
polskiego (Zarys modelu generatywno-transformacyjnego), t. 1, Struktury wyjściowe (1995).
Na potrzeby niniejszej pracy wybrałam tradycyjny opis składni, w którym podstawową
jednostką syntaktyczno-składniową jest wypowiedzenie. Dokonałam zatem analizy składni
wypowiedzeń pojedynczych oraz złożonych. Wśród badanych wypowiedzeń pojedynczych
zwróciłam szczególną uwagę na: zdania rozwinięte, nierozwinięte, równoważniki zdań,
zawiadomienia
wyszczególniłam:

oraz

wykrzyknienia,
parataksę,

natomiast

hipotaksę,

wśród

wypowiedzeń

wypowiedzenia

złożonych

hipotaktyczno-

-parataktyczne, zestawione, wewnętrznie nawiązane oraz luźnie powiązane. Cechy
charakterystyczne zdań rozwiniętych stanowiły: średnia długość zdania, profil pionowy oraz
rozkład określeń, takich jak przydawka, dopełnienie i okolicznik. Z kolei wyróżnikami zdań
hipotaktycznych, parataktycznych oraz hipotaktyczno-parataktycznych były: długość zdania,
krotność oraz rodzaj określeń (tj. w przypadku parataksy: łączna, rozłączna, przeciwstawna,
wynikowa oraz hipotaksy: podmiotowa, orzecznikowa, dopełnieniowa, przydawkowa,
rozwijająca i okolicznikowa).
Trzecim etapem badań było szacowanie i mierzenie zjawisk, służące do ich opisu oraz
klasyfikacji, które polegało na ocenie określonych faktów statystycznych. Biorąc pod uwagę
kierunek badań niniejszej pracy zmierzający ku stylistyczno-składniowej charakterystyce
współczesnego polskiego reportażu, należy zauważyć, że ważnym parametrem statystycznym
jest średnia arytmetyczna. Na cele niniejszej pracy zbadałam i przedstawiłam w formie
tabelarycznej m.in. liczbowy i procentowy:
– stosunek wypowiedzeń narracyjnych do dialogowych, pojedynczych do złożonych,
– stosunek wypowiedzeń werbalnych do niewerbalnych,
– udział zdań pojedynczych rozwiniętych i ich współczynniki rozbudowy linearnej,
–

udział

wypowiedzeń

parataktycznych,

hipotaktycznych,

hipotaktyczno-

-parataktycznych i ich współczynniki rozbudowy.
Czwartym, najważniejszym dla niniejszych rozważań, etapem analizy była
interpretacja zjawisk, służąca: 1) przedstawieniu funkcji stylistycznych poszczególnych
konstrukcji

syntaktycznych,

2)

zaprezentowaniu

głównych

tendencji

składniowych

współczesnego polskiego reportażu i 3) umiejscowieniu cech gatunkowych reportażu pomiędzy
tekstami naukowymi a literackimi. Ten etap stanowi spełnienie podstawowych celów niniejszej
pracy i zostanie szczegółowo przedstawiony w kolejnych rozdziałach.
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Rozdział 3. Wstępna charakterystyka wypowiedzeń
pojedynczych i złożonych
W badaniach syntaktycznych należy w pierwszej kolejności ustalić, co stanowi
przedmiot składni, jakie elementy językowe należą do jego zakresu oraz w jakim stosunku
pozostają do innych składników gramatycznych. Aby tego dokonać, powinno się zdefiniować
podstawowy termin, który wprowadził do polskiej składni Zenon Klemensiewicz, jakim jest
wypowiedzenie.
Z pragmatycznego punktu widzenia autorów Słownika terminologii językoznawczej
wypowiedzenie to:
najmniejsza jednostka komunikatywna, tj. spełniająca funkcję powiadamiającą
w konkretnym akcie mówienia (parole), w której wyraża się określona postawa
mówiącego (tzw. modalność) oraz lokalizacja w czasie i przestrzeni zawartej w danym
znaku językowym treści przedstawieniowej. Wypowiedzenie może być wyrażone
zarówno przez wyraz pojedynczy z odpowiednią intonacją (np. Ogień!, Ziemia!,
Niemcy!), jak i przez zespół wyrazów zorganizowanych według norm syntaktycznych
(Gołąb, Heinz, Polański 1970d: 630).

Natomiast zgodnie z podejściem gramatycznym (Klemensiewicz 1969: 5-6)
wypowiedzenie „jest to forma osobowa czasownika albo też wyraz lub grupa wyrazów, które
pozostają w gramatycznie wyrażonym stosunku bezpośredniej lub pośredniej łączności
z obecną albo dającą się poprawnie wprowadzić formą osobową czasownika”.
Scalając obydwa stanowiska, uznaję wypowiedzenie za jednostkę komunikatywną
spełniającą funkcję informacyjną dotyczącą konkretnego aktu mówienia, postawy mówiącego,
lokalizacji w czasie i przestrzeni oraz wyrażaną poprzez formę osobową czasownika albo
pojedynczy wyraz lub zespół wyrazów zorganizowany według norm syntaktycznych,
dopuszczający lub niedopuszczający możliwości wprowadzenia orzeczenia czasownikowego.
Wypowiedzenie zatem to jednostka stanowiąca minimalny tekst i semantycznie pełny
komunikat, podczas gdy zdanie to struktura zawierająca czasownik (w formie osobowej lub
nieosobowej), który pełni funkcję orzeczenia (Ruszkowski 2001: 13).
Wykorzystany

w

niniejszej

pracy

tradycyjny

model

składniowy

Zenona

Klemensiewicza (1969: 8) obejmuje dwa podstawowe działy, jakimi są: składnia wypowiedzeń
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pojedynczych oraz składnia wypowiedzeń złożonych32. Ten podział jest szczególnie istotny ze
względu na różne możliwości wyrażania myśli tkwiące w obu typach konstrukcji
syntaktycznych oraz odmienne funkcje obu typów struktur. Zróżnicowanie stylistyczne
badanych reportaży zależy od wzajemnych proporcji ilościowych określonych typów
wypowiedzeń: 1) narracyjnych i dialogowych oraz 2) pojedynczych i złożonych, co zostanie
przedstawione w niniejszym rozdziale.
Zgodnie z przyjętym przeze mnie stanowiskiem, dotyczącym centralnej pozycji form
narracyjnych w utworach reportażowych, nie dokonywałam wnikliwej analizy budowy
wypowiedzeń należących do warstwy dialogowej. Uznaję wyraźne rozdzielenie narracji
i dialogu na podstawie klasycznego modelu powieści okresu realizmu ze względu na ich
różnice funkcyjne oraz wyraźne zróżnicowanie stylistyczno-językowe obu typów wypowiedzi.
Narracja

wypracowana

w

prozie

realistycznej

jest

nośnikiem

maksymalnie

zobiektywizowanych informacji, faktów i zdarzeń. Z kolei dialog jest w powieści
niesamodzielny (Głowiński 1973: 60) i służy przedstawieniu bohatera, jego pochodzenia,
zawodu, płci, wykształcenia, wieku, narodowości, cech osobowości itp. Jak zauważa Stanisław
Mikołajczak (1983: 14):
przyjęty wzorzec realizacji dialogu określa pośrednio lub bezpośrednio narracja;
przez to dialog nie może stać się samoistnym komponentem powieści – zawsze jest
podporządkowany narracji i to niezależnie od proporcji ilościowych dialogu i narracji.
Niemniej proporcje ilościowe między nimi są ważnym znamieniem kompozycyjnym
powieści, wpływającym bezpośrednio na stylistyczną stronę utworu.

Partie dialogowe odgrywają decydującą rolę w zachowaniu ciągłości narracji, która jest
przerywana przez każdą wypowiedź dialogową. Z tego względu zwróciłam uwagę na proporcje
liczbowe narracja – dialog. Wyjaśnienia wymaga kwestia wypowiedzeń zestawionych, które
zaliczam w całości do warstwy narracyjnej, ponieważ zawierają one elementy wypowiedzi

32

Rozróżnienie terminów: wypowiedzenie pojedyncze i wypowiedzenie złożone niewątpliwie

jest przydatne w analizach stylistycznych, jednak nie zawsze bywa rozumiane w jednoznaczny sposób
przez badaczy (por. Karolak 1972: 154, Grochowski 1976: 226). Na przykład Marek Świdziński (1987:
29-31) twierdzi, że tego typu podział jest bezpodstawny, ponieważ wypowiedzenia pojedyncze
w porównaniu ze złożonymi mogą być znacznie bardziej rozbudowane.
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narratora w postaci członu przystawionego33. Zdaniem Zenona Klemensiewicza (1969: 106)
wskaźnikiem zestawienia jest:
swoista intonacja wypowiedzenia przystawionego, która uwydatnia jego
charakter

nawiasowy,

wtrącony;

pauzy,

które

wyodrębniają

wypowiedzenie

przystawione; wreszcie w ogromnej większości wypadków, środkowa pozycja
wypowiedzenia przystawionego, które rozrywa wypowiedzenie podstawowe. Wszystko
to

zaznacza

mniejszą

ważność

komunikatywną,

przypadkowość,

niekiedy

konwencjonalność wypowiedzenia przystawionego.

Natomiast według Stanisława Mikołajczaka (1983: 18):
wypowiedzenia

wprowadzające

przytoczenia

(czyli

człony

poboczne

wypowiedzeń zestawionych według terminologii Z. Klemensiewicza) są w ogólnej
strukturze tekstu narracyjnego niewidoczne, ponieważ są one najczęściej dodawane do
wypowiedzi bohatera i przez to nie mają linearnej łączności z narracją właściwą
i wtapiają się w dialog.

Wypowiedzenia zestawione z przytoczeniem składają się zatem z dwóch elementów:
1) członu

pobocznego/przystawionego/wypowiedzenia

wprowadzającego

przytoczenie

stanowiącego wyjaśnienie, spostrzeżenie dotyczące danej treści o charakterze nawiasowym,
wtrąconym oraz 2) bezpośredniego przytoczenia. Za ich charakterystyczną cechę uznaje się
brak gramatycznej zależności pomiędzy członem głównym, stanowiącym nośnik treści
komunikatywnej, a pobocznym stanowiącym uzupełnienie, objaśnienie oraz komentarz.
Zdaniem Marka Ruszkowskiego (1997: 187) wyróżnia się trzy typy konstrukcji zestawionych,
tj.: z przytoczeniem (bezpośrednim przedstawieniem słów rozmówcy), apostrofą (odwołaniem
do odbiorcy) oraz parentezą (nawiasową uwagą autora). W tym miejscu zostaną przedstawione
wyłącznie przykłady wypowiedzeń zestawionych z przytoczeniem, stanowiących kategorię
pośrednią pomiędzy warstwą narracji i dialogu i zaliczanych w niniejszej pracy do płaszczyzny
narracyjnej. Wypowiedzenia zestawione ilustrują następujące przykłady:

33

Innego zdania jest natomiast Stanisław Mikołajczak (1983: 17), zaliczający człon poboczny

do narracji, a główny do dialogu.
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– Zdradzili go, a teraz Zachód zdradza nas – mówi Afram, wskazując portret.
(Ros. Ziarno 31)
– Nazywamy ją siboro, jest symbolem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
i przebicia ciała Jezusa włócznią – wyjaśnia. – Pamiętasz? Z boku wypłynęła Mu krew
i woda.
(Ros. Ziarno 119)
– Jaka przyszłość czeka chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie – pytam – skoro
z Iraku, z Syrii wyjeżdżają tysiącami, wyjeżdżają także z Palestyny?
(Ros. Ziarno 403)
Do mnie i, jak mówi, do wszystkich, którzy przeczytają moją książkę:
– Czy widziałeś kiedykolwiek, żeby tak wielu ludzi zostało zniewolonych w tak okrutny
sposób?
(Ros. Ziarno 136)
Minister zawiesił tymczasem głos, jakby szukał najlepszego argumentu, po czym
wypalił: – Musicie nas ratować, bo jesteśmy naprawdę wyjątkowi.
(Gór. Abchazja 24)

Wprowadzanie przytoczeń jest zatem możliwe poprzez: 1) wykorzystanie linearnej
łączności z narracją właściwą (tj. Ros. Ziarno 136, Gór. Abchazja 24) oraz 2) centralne
usytuowanie zdania przystawionego pomiędzy wypowiedziami bohatera (np. Ros. Ziarno 31,
Ros. Ziarno 119, Ros. Ziarno 403). Narrator oddaje głos postaci, jednocześnie zdawkowo
opisując wykonywane przez nią czynności poprzez użycie czasowników z grup semantycznych
ruchu i mowy, które wpływają na plastykę ruchu i działań, precyzują, konkretyzują dane
czynności, nazywają ruch ciała ludzkiego, a także umożliwiają wyrażenie abstrakcyjnych
sądów w przenośnym użyciu (Kniagininowa, Pisarek 1966: 32-39). Te środki leksykalne
podkreślają: a) przemieszczanie się, ruch, kierunek (np. wskazywać), oraz b) komunikowanie,
mówienie, proces rozmowy (np. dodawać, komentować, oznajmiać, potwierdzać, pytać,
tłumaczyć,

twierdzić,

wspominać,

wtrącać,

wyjaśniać,

zgadzać

się,

zaprzeczać).

Wypowiedzenia zestawione wyróżniają się zatem: 1) znaczną konwencjonalnością, co
uwypukla ich nawiasowy, wtrącony charakter, 2) dynamizowaniem wypowiedzi, 3) pełnieniem
funkcji akcesoryjno-sytuacyjnej, czyli narracyjnych didaskaliów polegających na opisie
zachowań, reakcji rozmawiających osób, sposobu wypowiadania się lub czynności
towarzyszących mówieniu lub słuchaniu.
Proporcje pomiędzy narracją a dialogiem przedstawia tabela 1., z której jednoznacznie
wynika, że średni stosunek występowania wypowiedzeń narracyjnych i dialogowych wynosi
30

w przybliżeniu 90% do 10%. Na tym poziomie utrzymują się takie teksty, jak: Zabójca z miasta
moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego, Dybuk. Opowieść o nieważności świata
Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz oraz Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego.
Tab. 1. Liczbowy i procentowy stosunek wypowiedzeń narracyjnych do dialogowych
we współczesnym polskim reportażu.
Reportaż

Wypowiedzenia narracyjne
(WN)

Wypowiedzenia Razem
dialogowe
(WD)

Gór.

l.

197

3

200

Abchazja

%

98,5

1,5

100,0

l.

193

7

200

%

96,5

3,5

100,0

Jastrz., Mor.

l.

192

8

200

Krasnojarsk

%

96,0

4,0

100,0

l.

187

13

200

%

93,5

6,5

100,0

l.

184

16

200

%

92,0

8,0

100,0

l.

182

18

200

%

91,0

9,0

100,0

Kop., Saj.

l.

20

200

Dybuk

%

180
90,0

10,0

100,0

Szab.

l.

176

24

200

Zabójca

%

88,0

12,0

100,0

l.

174

26

200

%

87,0

13,0

100,0

l.

139

61

200

%

69,5

30,5

100,0

l.

180,4

19,6

200

%

90,2

9,8

100,0

Ceg. Oko

Janisz. Dom
Kęs. Czwarty

Mik. Wielki

Pisk. Dryland

Ros. Ziarno
Średnia
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Rozstęp34 wynosi 29%, przy czym najmniej (69,5%) wypowiedzeń narracyjnych
występuje w książce Dariusza Rosiaka Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich
chrześcijan, a najwięcej (98,5%) w Abchazji Wojciecha Góreckiego. Rosiak w swojej książce
zdecydowanie częściej oddaje głos bohaterom, korzystając z możliwości relacjonowania
wydarzeń z punktu widzenia postaci, jednak nadal większość wypowiedzeń – blisko 70% –
mieści się w warstwie narracyjnej. Z kolei do niższego procentowo udziału dialogów
w strukturze tekstu Góreckiego przyczynia się m.in. podejście metodologiczne, tzn. zaliczanie
wypowiedzeń zestawionych do partii narracyjnych.
Na podstawie analizy tabeli 1. należy stwierdzić, że warstwa narracyjna jest we
współczesnym polskim reportażu dominującą formą wypowiedzi i stanowi średnio 90%.
Narrator w powieści reportażowej prezentuje wykonywane czynności i przeprowadzone
wywiady, co wpływa na dokumentarność tego gatunku, a dodatkowo przedstawia swoje
przemyślenia i obserwacje. Przesunięcie pozycji narratora miało miejsce już od czasów
powieści młodopolskiej, gdzie narrator utracił atrybuty wszechwiedzy oraz możliwość
obiektywnego oceniania i interpretowania zjawisk. W zamian zyskał perspektywę utożsamiania
się z kolejnymi bohaterami, opowiadania z ich punktu widzenia, a także przekazywania
informacji zgodnie z wiedzą i autorytetem danej postaci (Mikołajczak 1983: 16-17).
Z drugiej strony ten niewątpliwie wysoki wskaźnik występowania narracji przyczynia
się do monotonii stylistycznej reportażu, w którym to ubóstwo bezpośrednich przytoczeń
słownych uniemożliwia poznawanie bohaterów, przybliżanie ich postaci czytelnikom oraz
akcentowanie uczuciowej strony zjawisk w utworze poprzez określony sposób wypowiadania
się. W konsekwencji współczesny polski reportaż nie zawsze jest atrakcyjną formą dla
współczesnych czytelników ze względu na znacznie ograniczoną liczbę partii dialogowych
pełniących funkcję akcjotwórczą i ilustratywną względem narracji.
Oprócz wspomnianych proporcji ilościowych narracji do dialogu na ukształtowanie
stylistyczne współczesnego polskiego reportażu wpływają także określone typy wypowiedzeń:
pojedynczych i złożonych. Zgodnie z badaniami Władysława Śliwińskiego (1977: 335-365)
frekwencja wypowiedzeń pojedynczych w tekstach artystycznych wzrasta od 22,5%
w pozytywizmie, przez 27% w Młodej Polsce, 31,8% w dwudziestoleciu międzywojennym, aż
do 39,6% w latach 1945-1970. Proporcje ilościowe występowania zdań pojedynczych

34

„Rozstęp jest najprostszą miarą rozproszenia (zmienności). Jest niczym innym jak różnicą

między wartością maksymalną a minimalną z naszego zbioru obserwacji” (http://www.naukowiec.org,
18.03.2019).
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i złożonych ilustruje tabela 2. Wynika z niej, że średnia proporcja pomiędzy wypowiedzeniami
pojedynczymi a złożonymi w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu wynosi
43% do 57%, co stanowi wartość zbliżoną do: 1) utworów prozy artystycznej dwudziestolecia
międzywojennego – stosunek 42% do 58%, oraz 2) powstałych po 1945 r. (Ruszkowski 1997:
36-39). Podobny współczynnik obserwuje się w tekstach naukowych (czyli 41% do 59%),
a w szczególności w gatunkach, takich jak artykuły i recenzje (około 44% do 56%), a także
w podręcznikach (około 42% do 58%), co dodatkowo potwierdza tezę dotyczącą cechy
gatunkowej reportażu, jaką jest dokumentarność (Mikołajczak 1990: 44-46).
Tab. 2. Liczbowy i procentowy stosunek wypowiedzeń pojedynczych do wypowiedzeń
złożonych w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Reportaż

Wypowiedzenia

Wypowiedzenia

pojedyncze (WP)

złożone (WZ)

Razem

l.

128

72

200

%

64,0

36,0

100,0

l.

112

88

200

%

56,0

44,0

100,0

l.

94

106

200

%

47,0

53,0

100,0

Jastrz., Mor.

l.

92

108

200

Krasnojarsk

%

46,0

54,0

100,0

l.

87

113

200

%

43,5

56,5

100,0

l.

80

120

200

%

40,0

60,0

100,0

l.

70

130

200

%

35,0

65,0

100,0

Kop., Saj.

l.

133

200

Dybuk

%

67
33,5

66,5

100,0

l.

63

137

200

%

31,5

68,5

100,0

l.

62

138

200

%

31,0

69,0

100,0

Szab. Zabójca
Gór. Abchazja

Janisz. Dom

Kęs. Czwarty

Mik. Wielki

Pisk. Dryland

Ceg. Oko

Ros. Ziarno
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Reportaż
Średnia

Wypowiedzenia

Wypowiedzenia

pojedyncze (WP)

złożone (WZ)

Razem

l.

85,5

114,5

200

%

42,8

57,3

100,0

Wzrost frekwencji wypowiedzeń pojedynczych we współczesnym polskim reportażu
jest zatem uzasadniony, ponieważ omawiany gatunek oscyluje pomiędzy dokumentarnością
a literackością. Rozstęp wynosi 33%, przy czym największy procent wypowiedzeń
pojedynczych i jednocześnie najmniejszy złożonych występuje w reportażu Zabójca z miasta
moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (64% WP i 36% WZ). Natomiast
najmniejszy udział wypowiedzeń pojedynczych i największy złożonych obserwujemy
w książce Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka (31%
WP i 69% WZ). Reportaże, w których strukturze syntaktycznej frekwencja wypowiedzeń
pojedynczych i złożonych utrzymuje się blisko średniej, czyli odpowiednio 43% i 57%, to
Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego, Czwarty pożar Teheranu
Marka Kęskrawca oraz Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego. Przeciętna frekwencja
wypowiedzeń pojedynczych w polskim reportażu może stanowić element stylizacji na
polszczyznę potoczną, w której tego typu struktury stanowią około 40% (Laskowska 1978: 217-227).
Osobliwym zjawiskiem jest tekst Szabłowskiego, w którym konstrukcje pojedyncze
odgrywają największą rolę w kształtowaniu stylistycznej struktury tekstu, wyróżniając się
składnią sprawozdawczo-rejestrującą, prostotą w ujmowaniu prezentowanych wątków,
izolacyjnym sposobem opisu oraz zestawianiem faktów, np.:
Hikmet jest Ataturkiem zachwycony. Ale niedługo później w Rosji wybucha
gorączka proletariacka. Poeta wyjeżdża na studia do Moskwy.
(Szab. Zabójca 20)
Od tego momentu robi niezwykle szybką karierę polityczną. Hodża uważa go za
najzdolniejszego ucznia (…).
Ale nowemu merowi i innym wąsaczom program hodży coraz mniej się podoba
(…). Grupę pochlebców skupionych wokół Erbakana nazywają Politbiurem. Sami siebie
zwą reformatorami.
(Szab. Zabójca 78)
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Poszczególne wydarzenia są przedstawione w chronologicznym, linearnym porządku,
bez obudowy i dodatkowych ozdobników, m.in. w postaci przydawek. Dzięki temu narracja
sprawia wrażenie obiektywnej i przybliża określone fakty oraz czynności z życia bohaterów,
(np. robienie kariery politycznej, wybuch gorączki proletariackiej, wyjazd na studia do
Moskwy).
Natomiast przewaga wypowiedzeń złożonych we współczesnym polskim reportażu
wynika z użycia bardziej skomplikowanych konstrukcji syntaktycznych, które są bezwzględnie
podporządkowane tokowi rozumowania, dowodzenia i dokumentacji treści, a dodatkowo
stanowią bogaty nośnik informacji. Reportażysta stara się porządkować wszelkie dane, które
uzyskał w trakcie rozmów ze świadkami wydarzeń, np.:
Gdy cała Europa, zwłaszcza kraje południa kontynentu, zamykała granice przed
uchodźcami, władze w Sztokholmie gwarantowały status uchodźcy każdemu
uciekinierowi z Syrii, który dotrze do Szwecji. Co więcej, w Szwecji każdy uchodźca
może sobie wybrać miejsce osiedlenia, a lokalna władza musi mu zapewnić warunki do
życia.
(Ros. Ziarno 20)
Syryjczyk, który ucieka do Jordanii albo Turcji, zwykle trafia do obozu, zostaje
zakwaterowany pod namiotem, może nawet w kontenerze mieszkalnym, gdzie będzie
miał zapewnioną żywność, wodę, podstawowe środki do życia. Natomiast jeśli ucieka
do Libanu, nie trafia do obozu, bo takich obozów tu nie ma – dla Libańczyków byłyby
nie do przyjęcia z powodów politycznych.
(Ros. Ziarno 197)

W reportażu Dariusza Rosiaka narrator za pośrednictwem wypowiedzeń złożonych
przedstawia istotne informacje dotyczące: sytuacji przyjmowania uchodźców przez rząd
Szwecji w 2011 roku oraz procedury ucieczki Syryjczyków do Jordanii, Turcji, Libanu.
W pierwszym przypadku prezentuje: 1) warunki uzyskania statusu uchodźcy dla każdego
uciekiniera z Syrii, który dotrze do Szwecji, 2) kluczowe okoliczności towarzyszące, czyli
zamykanie granic przed uchodźcami przez kraje południa, 3) dodatkowe udogodnienia, np.
możliwość wyboru miejsca osiedlenia, 4) gwarancję godnych warunków życia przez lokalną
władzę. W kolejnym fragmencie reportażysta opisuje: 1) lokalizacje ucieczki Syryjczyków –
Jordania, Turcja lub Liban, 2) miejsce zakwaterowania w obozie – namiot, kontener mieszalny,
3) warunki – zapewniona żywność, woda, spełnienie elementarnych potrzeb. Wypowiedzenia
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złożone ilustrują zatem zależnościowy sposób ujmowania opisu, wnikliwie komentują
określone wydarzenia i wskazują na wielorakość uwarunkowań.
Podsumowując

powyższe

rozważania

dotyczące

wstępnej

charakterystyki

wypowiedzeń pojedynczych i złożonych, należy zauważyć, że na składniowe ukształtowanie
współczesnego

polskiego

reportażu

szczególny wpływ

mają

proporcje ilościowe:

1) wypowiedzeń narracyjnych i dialogowych oraz 2) pojedynczych i złożonych.
Wypowiedzenia narracyjne obejmują 90%, a dialogowe 10% badanej próby reportaży.
Wypowiedzenia narracyjno-opisowe eksponują: 1) wykonywane przez reportera czynności,
2) przeprowadzone wywiady, 3) przemyślenia i obserwacje. Z kolei wypowiedzenia dialogowe
pełniące funkcje: akcjotwórczą i ilustratywną względem narracji, nie są często wykorzystywane
w reportażach, co może prowadzić do monotonii w odbiorze utworu.
Natomiast stosunek wypowiedzeń pojedynczych do złożonych wynosi 43% do 57%.
Wypowiedzenia pojedyncze charakteryzują się: 1) składnią sprawozdawczo-rejestrującą,
2) prostotą w ujmowaniu wątków, 3) zestawianiem faktów, 4) izolacyjnym sposobem opisu
oraz 5) chronologicznym, linearnym porządkiem. Wypowiedzenia złożone zaś wskazują na:
1) zależnościowy sposób opisu, 2) wielorakość uwarunkowań, 3) tok rozumowania,
dowodzenie, a także 4) wnikliwe komentowanie. Powyższe wstępne wnioski zostaną
uzupełnione w kolejnych rozdziałach niniejszej rozprawy.
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Rozdział 4. Budowa wypowiedzeń pojedynczych
Tradycyjny model składniowy Zenona Klemensiewicza zakłada podział na składnię
wypowiedzeń pojedynczych oraz składnię wypowiedzeń złożonych. Zdaniem Małgorzaty
Rybki (2002: 55):
Podział ten budzi zastrzeżenia, odnoszące się do płaszczyzny gramatycznej,
jednak ze stylistycznego punktu widzenia jest on przydatny, ponieważ wypowiedzenia
pojedyncze i złożone pełnią na ogół odmienne funkcje. Wyodrębnienie typów
wypowiedzeń ma już długą tradycję w pracach stylistycznych i niejednokrotnie pozwala
się odwołać do kontekstu porównawczego.

Jak wykazałam w poprzednim rozdziale, stosunek występowania WP do WZ
w reportażu wynosi 43% do 57%. Składniowe ukształtowanie wypowiedzeń pojedynczych
wpływa na strukturę współczesnego polskiego reportażu, a w szczególności prostotę
określonych wątków, chronologiczne przedstawienie oraz izolacyjny charakter porządkowania
faktów.
Wypowiedzenia pojedyncze można podzielić za Stanisławem Jodłowskim (1976: 35)
w następujący sposób na35: 1) werbalne, tzn. konstrukcje z osobową formą czasownika,
nieosobową formą czasownika (w których rolę orzeczenia pełnią formy czasu przeszłego
zakończone na -no, -to) lub czasownikiem niefleksyjnym („trzeba”, „można”); 2) niewerbalne,
tzn. struktury, które nie zawierają orzeczenia czasownikowego, ale przyzwalają na jego
wprowadzenie (równoważnik zdania) lub nie dopuszczają takiej możliwości (zawiadomienie
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Podobne stanowisko prezentuje Zenon Klemensiewicz (1969: 7), który wśród wypowiedzeń

pojedynczych rozróżnia zasadnicze grupy, takie jak: zdania (wypowiedzenia z obecną formą osobową
orzeczenia) oraz oznajmienia (wypowiedzenia bez formy osobowej, którą można wprowadzić lub
uzupełnić). Ostatni z wymienionych terminów, wprowadzony do obiegu naukowego przez
Klemensiewicza, z reguły nie znalazł szerokiego zastosowania, ustępując nazwie równoważnik zdania.
Jest on natomiast wykorzystywany w pracy Walerego Pisarka (1967: 79-80), który dokonuje
klasyfikacji oznajmień na podstawie formalnych wskaźników predykatywności, takich jak wskaźniki:
leksykalne, prozodyczne, morfologiczne koniugacyjne, morfologiczne deklinacyjne, szyku oraz
dwustronnej konotacji.
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i wykrzyknienie). Poniższa tabela przedstawia rodzaje wypowiedzeń pojedynczych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu36.

Tab. 3. Liczbowy i procentowy rozkład rodzajów wypowiedzeń pojedynczych
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu w odniesieniu do ogółu
konstrukcji pojedynczych i złożonych.
Reportaż

Zd.

Zd.

Rów. zd.

Zawiad.

Wykrzyk.

Wyp. poj.

rozw.

nierozw.

(RZ)

(Z)

(W!)

ogółem

(ZR)

(ZNR)

Szab.

l.

96

13

9

10

0

128

Zabójca

%

48,0

6,5

4,5

5,0

0

64,0

l.

73

8

9

4

0

94

%

36,5

4,0

4,5

2,0

0

47,0

Gór.

l.

72

6

18

16

0

112

Abchazja

%

36,0

3,0

9,0

8,0

0

56,0

Kęs.

l.

67

3

13

4

0

87

Czwarty

%

33,5

1,5

6,5

2,0

0

43,5

Jastrz., Mor.

l.

63

7

15

7

0

92

Krasnojarsk

%

31,5

3,5

7,5

3,5

0

46,0

Pisk.

l.

59

2

8

1

0

70

Dryland

%

29,5

1,0

4,0

0,5

0

35,0

l.

58

1

2

1

0

62

%

29,0

0,5

1,0

0,5

0

31,0

Kop., Saj.

l.

56

2

6

3

0

67

Dybuk

%

28,0

1,0

3,0

1,5

0

33,5

l.

55

0

1

7

0

63

%

27,5

0

0,5

3,5

0

31,5

l.

54

6

12

8

0

80

%

27,0

3,0

6,0

4,0

0

40,0

Janisz. Dom

Ros. Ziarno

Ceg. Oko

Mik. Wielki
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Ze względu na to, że zdania rozwinięte stanowią największą grupę wśród wypowiedzeń

pojedynczych, tabela 3. została uszeregowana pod względem frekwencji zdań pojedynczych
rozwiniętych w kolejności od największej do najmniejszej.
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Zd.

Zd.

Rów. zd.

Zawiad.

Wykrzyk.

Wyp. poj.

rozw.

nierozw.

(RZ)

(Z)

(W!)

ogółem

(ZR)

(ZNR)

l.

65,3

4,8

9,3

6,1

0

85,5

%

32,7

2,4

4,7

3,1

0

42,8

Reportaż

Średnia

Wypowiedzenia werbalne przyjmują zatem dwie postaci gramatyczne: 1) nierozwiniętą
składającą się z podmiotu i orzeczenia lub z samego orzeczenia (Klemensiewicz 1982: 446)
oraz 2) rozwiniętą, w której „podmiot lub orzeczenie (lub jedno i drugie) posiadają określniki
w postaci przydawek, dopełnień lub okoliczników” (Gołąb, Heinz, Polański 1970c: 494).
Klasyfikacja zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych nie jest jednoznaczna
ze względu na różnorakie rozumienie głównych części zdania, jakimi są: podmiot i orzeczenie.
Istnieją liczne kategorie pośrednie, w których rozstrzygnięcie przynależności do zdań
rozwiniętych lub nierozwiniętych wymaga przyjęcia określonej konwencji. Dużo kontrowersji
narasta wokół tzw. podmiotu logicznego, czyli wyrażonego przypadkiem zależnym,
a w szczególności dopełniaczem. Z tego względu w niniejszej rozprawie nie wyróżniam
podmiotu logicznego, a wypowiedzenie typu: „Wody ubywa”37 traktuję jako zdanie
bezpodmiotowe (Koneczna 1949: 14-15). Problemy typologizacji pojawiają się także przy
rozumieniu znaczenia orzeczenie złożone. Pierwszym z jego rodzajów jest orzeczenie imienne
składające się z łącznika i orzecznika. Za Stanisławem Jodłowskim (1976: 73-75) przyjmuję,
że orzecznik to: rzeczownik, przymiotnik, imiesłów, liczebnik, zaimek, przysłówek, wyrażenie
przyimkowe, a za łącznik służą formy czasowników: być, stać się, zostać, okazać się, wydawać
się, czuć się, nazywać się, służyć za. Drugą odmianę orzeczenia złożonego stanowi konstrukcja
czasownika w formie osobowej i nieosobowej w połączeniu z bezokolicznikiem. Tym
sposobem zdanie typu „Jan chce rozmawiać” uważam za nierozwinięte z orzeczeniem
złożonym (Ruszkowski 2001: 30).
Kolejnym rodzajem wypowiedzeń pojedynczych są wypowiedzenia niewerbalne, czyli
równoważniki zdania, zawiadomienia oraz wykrzyknienia. To konstrukcje charakterystyczne
dla mowy potocznej, stylu emocjonalnego oraz prasy w postaci krótkich ogłoszeń oraz

37

Przyjmuję stanowisko za Haliną Koneczną (1949: 14-15) i traktuję przytoczoną strukturę jako

bezpodmiotową, w przeciwieństwie np. do Stanisława Szobera (1959: 307), który interpretuje to zdanie
jako podmiotowe.
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nagłówków prasowych (Jodłowski 1976: 84-85). W tym miejscu należy zdefiniować terminy,
o których mowa.
Równoważnik zdania określany jest jako:
– wyraz lub zespół wyrazów pełniący funkcje zdania i mający intonację
zdaniową, ale pozbawiony osobowej formy orzeczenia i z tej racji odmienny od
standardowej postaci zdania. Np. „Do broni”, „Co za radość!” (Okopień-Sławińska
1988b: 445),
– struktura bez orzeczenia czasownikowego (osobowego lub nieosobowego,
w tym wyrażonego bezokolicznikiem), którą można uzupełnić na podstawie kontekstu
lub konsytuacji, choć nie zawsze jednoznacznie (Ruszkowski 1997: 82).

Oznacza to, że równoważnik zdania jest wyrazem lub zespołem wyrazów pełniącym
funkcję zdania i mającym intonację zdaniową, pozbawionym jednak orzeczenia
czasownikowego wyrażonego formą osobową lub nieosobową, którego treść można uzupełnić
w toku rozumowania na podstawie kontekstu albo konsytuacji.
Kolejną strukturą wchodzącą w skład wypowiedzeń niewerbalnych jest zawiadomienie.
Wydaje się słuszne uznanie definicji zaproponowanej przez Walerego Pisarka (1967: 39),
twórcy terminu zawiadomienie, która brzmi następująco:
Jest to jednostka wypowiedzi stanowiąca w określonych warunkach zrozumiałą
dla odbiorcy całość komunikatywną, ale nie mającą w swoim składzie ani osobowej
formy czasownika, ani takiej nieosobowej formy czasownika, którą by można w sposób
niewątpliwy i jednoznaczny zastąpić formą osobową oraz nie dającą możliwości
niewątpliwego i jednoznacznego uzupełnienia formą osobową czasownika.

Wobec tego zawiadomienia nie zawierają formy osobowej czasownika, a dodatkowo
nie mogą jej trafnie przyjąć. Często wykorzystywane są jako napisy, np. na tablicach
informacyjnych, oraz tytuły, pełniąc funkcje: 1) oznaczania indywiduów, 2) precyzowania
treści utworu, 3) uwydatniania głównych okoliczności, nastroju, gatunku, a także
4) wskazywania odbiorcy (Pisarek 1967: 25-26).
Pisarek podzielił tego typu konstrukcje na mianownikowe oraz określnikowe. Do
pierwszej grupy zaliczają się powiadomienia o formie rzeczownika w mianowniku lub grupy
nominalnej. Wyróżniają się następującymi cechami: „1. z reguły występują w mianowniku,
2. są członem konstytutywnym dla całego tworu, 3. pełnią funkcję wyrazu określanego, nie
będąc same wyrazem określającym dla żadnego innego składnika danego zawiadomienia”
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(Pisarek 1967: 40). Natomiast drugi typ zawiadomień stanowią twory językowe składające się
z jednego lub kilku określeń38.
Ostatnią konstrukcją wśród wypowiedzeń niewerbalnych stanowi wykrzyknienie39
określane jako:
– zamknięta w sobie całość; stanowi ją wyraz – najczęściej wykrzyknik lub
wołacz – albo też grupa wyrazów, których formy są powiązane stosunkiem
syntaktycznym, a w obu wypadkach nie tylko brakuje formy słownej orzeczenia, co jest
właściwe także oznajmieniom, ale nijak w sensowny sposób nie można jej tu
wprowadzić, co właśnie jest najznamienniejszym rysem, odróżniającym wykrzyknienie
od wypowiedzenia (Klemensiewicz 1969: 16).

Wykrzyknienie jest zatem wypowiedzeniem o emocjonalnym, ekspresywnym
charakterze, manifestującym uczucia i oddającym reakcje (takie jak śmiech, płacz), do którego
z syntaktycznego punktu widzenia nie można wprowadzić orzeczenia czasownikowego.
Zdaniem Zenona Klemensiewicza (1969: 16), „w wykrzyknieniach wyraża mówiący wyłącznie
swoją postawę uczuciową względem jakiejś treści przeżycia, o której dowiadujemy się albo
z tekstu samego wykrzyknienia, albo z kontekstu, albo wreszcie z konsytuacji”.
W tabeli 4. przedstawiłam procentowy i liczbowy rozkład wypowiedzeń werbalnych
i niewerbalnych w analizowanych reportażach. Można dostrzec wyraźną przewagę WW nad
WNW ze względu na ich większą komunikatywność. Udział WW w całości konstrukcji
współczesnego polskiego reportażu wynosi średnio 35%, a WNW 8%. Na takim poziomie
utrzymują się reportaże, takie jak: Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja
Morawieckiego oraz Czwarty pożar Teheranu Marka Kęskrawca.
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Walery Pisarek (1967: 93) do zawiadomień określnikowych zalicza także formy uważane

tradycyjnie za równoważniki zdania, takie jak: „Blisko”, „Daleko”.
39

Aleksandra Okopień-Sławińska (1988a: 113) utożsamia wykrzyknienie z eksklamacją

i definiuje je jako: „zdanie wykrzyknikowe, często urwane (aposiopesis) i eliptyczne (elipsa,
równoważnik zdania), wtrącone w tok mowy (parenteza), będące wyrazem emocjonalnego
zaangażowania mówcy. Przybiera często postać apostrofy”. Nie jest to jednak w pełni precyzyjna
definicja odnosząca się do wypowiedzeń niewerbalnych, ponieważ autorka hasła, używając w definicji
wyrażenia zdanie wykrzyknikowe, wskazuje jednocześnie na możliwość wprowadzenia do
wypowiedzenia orzeczenia. Bardziej zasadne wydaje się użycie wyrażenia: wypowiedzenie
wykrzyknikowe.
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Tab. 4. Liczbowy i procentowy stosunek wypowiedzeń werbalnych do niewerbalnych
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Reportaż

Wypowiedzenia werbalne

Wypowiedzenia

(WW)

niewerbalne

Razem

(WNW)
Szab.

l.

109

19

128

Zabójca

%

54,5

9,5

64,0

l.

81

13

94

%

40,5

6,5

47,0

Gór.

l.

78

34

112

Abchazja

%

39,0

17,0

56,0

Jastrz., Mor.

l.

70

22

92

Krasnojarsk

%

35,0

11,0

46,0

l.

70

17

87

%

35,0

8,5

43,5

l.

61

9

70

%

30,5

4,5

35,0

l.

60

20

80

%

30,0

10,0

40,0

l.

59

3

62

%

29,5

1,5

31,0

Kop., Saj.

l.

9

67

Dybuk

%

58
29,0

l.

55

8

63

%

27,5

4,0

31,5

l.

70,1

15,4

85,5

%

35,1

7,7

42,8

Janisz. Dom

Kęs. Czwarty

Pisk. Dryland

Mik. Wielki

Ros. Ziarno

Ceg. Oko
Średnia

4,5
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33,5

Rozstęp wypowiedzeń werbalnych wynosi 27%, przy czym najwięcej, blisko 55%
występuje w reportażu Witolda Szabłowskiego, a najmniej, prawie 28%, w tekście Maxa
Cegielskiego. Odchylenia od średniej mogą wskazywać na indywidualny styl pisarza lub
określone tendencje syntaktyczne w zakresie narracji. Tym sposobem w tekście Zabójca
z miasta moreli. Reportaże z Turcji obserwuje się wysoki procent występowania: 1) zdań
pojedynczych, które przeważają nad zdaniami złożonymi, oraz 2) wypowiedzeń werbalnych.
Jest to spowodowane dużą liczbą czasowników, które koncentrują uwagę na określonych
sytuacjach, co ilustruje następujący przykład:
W 2002 roku Memed Hikmet Borzęcki składa podanie o przywrócenie
obywatelstwa tureckiego. Zostaje rozpatrzone pozytywnie. Dziś dzieli życie między
Stambuł i Paryż. Jest skłócony z dużą częścią rodziny. (…).
Bardzo chciałem spotkać się z Memedem. Odnalazłem jego tureckich
i paryskich znajomych. (…).
(Szab. Zabójca 40)

Orzeczenia, takie jak: składa, zostaje rozpatrzone, dzieli, jest skłócony, chciałem
spotkać się, odnalazłem, zwracają uwagę na historię bohatera dotyczącą przywrócenia
obywatelstwa tureckiego oraz próbę nawiązania kontaktu narratora z postacią. Fragment
koncentruje się zatem na konkretnych wydarzeniach, co wyraża się poprzez frekwencję
wypowiedzeń werbalnych.
Natomiast rozstęp wypowiedzeń niewerbalnych wynosi blisko 16%. Najwięcej WNW
(17%) obserwuje się w reportażu Abchazja Wojciecha Góreckiego, a najmniej (1,5%),
w tekście Dariusza Rosiaka, który charakteryzuje się blisko 70% udziałem wypowiedzeń
złożonych. Cechą znamienną pierwszej z wymienionych powieści jest duży wskaźnik użycia
równoważników zdań oraz zawiadomień. Narrator-reporter ze starannością prezentuje swoją
lokalizację w czasie (dzień tygodnia, miesiąc, rok) oraz przestrzeni (odwiedzone miejsca).
Wypowiedzenia przedstawione w poniższym fragmencie zaliczają się do zawiadomień
mianownikowych, np.:
Październik-grudzień 1995
Sobota, 14 października
Łódź Fabryczna. Warszawa Zachodnia, Centralna, Wschodnia. Mińsk
Mazowiecki, Siedlce, Łuków, Biała Podlaska, Małaszewicze, Terespol. Most na Bugu.
Brześć.
(Gór. Abchazja 83)
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4.1. Struktura wypowiedzeń werbalnych
Wypowiedzenia werbalne stanowią średnio 35% wszystkich konstrukcji we
współczesnym polskim reportażu, z czego blisko 33% to zdania rozwinięte, a około 2%
nierozwinięte. Przez termin zdanie rozwinięte rozumiem konstrukcję z orzeczeniem lub
podmiotem i orzeczeniem oraz minimum jednym określeniem (podmiotu lub orzeczenia).
Natomiast za zdania nierozwinięte uznaję struktury, w których występują wyłącznie podmiot
i orzeczenie lub samo orzeczenie.
Zdania rozwinięte
Zgodnie z tezą Zenona Klemensiewicza (1982: 447-448):
zdania pojedyncze rozwinięte odgrywają doniosłą rolę stylistyczną. Na
podstawie doraźnych, cząstkowych obliczeń niewielkiego materiału wydaje się, że ich
ilość stosunkowa sięga 30%. Wybitne odchylenia poniżej lub powyżej tej – jak się zdaje
średniej,

przeciętnej,

stanowiłyby

właśnie

znamienną

cechę

składniowo-

-stylistyczną autora, rodzaju literackiego, szkoły itp. (…).

Tab. 5. Liczbowy i procentowy udział zdań pojedynczych rozwiniętych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
l.

%

Szab. Zabójca

96

48,0

Janisz. Dom

73

36,5

Gór. Abchazja

72

36,0

Kęs. Czwarty

67

33,5

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

63

31,5

Pisk. Dryland

59

29,5

Ros. Ziarno

58

29,0

Kop., Saj. Dybuk

56

28,0

Ceg. Oko

55

27,5

Mik. Wielki

54

27,0

Średnia

65,3

32,7%

Reportaż
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Średnia występowania zdań pojedynczych rozwiniętych w badanych powieściach
reportażowych –33%, jest zatem zbliżona do średniej podanej przez Zenona Klemensiewicza
(30%), a także średniej dla ZR w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia
międzywojennego. Zdania pojedyncze rozwinięte są szczególnie przydatnymi strukturami
w sprawozdawczo-rejestrującej narracji reportażowej. Na średnim poziomie występowania
zdań rozwiniętych plasują się reportaże, takie jak Krasnojarsk zero oraz Czwarty pożar
Teheranu. Najwięcej zdań rozwiniętych – 48%, notuje się w tekście Witolda Szabłowskiego,
a najmniej w Wielkim przypływie Jarosława Mikołajewskiego – 27%.
Rozstęp pomiędzy tymi wartościami jest znaczący i wynosi 21%. Odchylenia od
średniej są związane z dominacją określonych konstrukcji. Według Stanisława Mikołajczaka
(1983: 68):
większość wypowiedzeń narracyjno-opisowych nie pełni jakichś szczególnych
funkcji stylistycznych – są one po prostu składnikami pewnych fragmentów narracji,
a zawarte w nich informacje konstatujące nie wymagają dalszych uściśleń. Niemniej
można wypowiedzenia te podzielić na pewne grupy, biorąc pod uwagę ich nacechowanie
semantyczne i funkcyjne.

Zdania pojedyncze rozwinięte są zatem nośnikami określonej, prostej i autonomicznej
informacji. W niniejszej części pracy dokonam próby podziału ZR z dookreśleniem pełnionych
przez nie funkcji w powieściach reportażowych.
Po pierwsze, często są one wykorzystywane do konstruowania większych partii tekstu,
wyodrębnionych w postaci akapitu lub rozdziału, pełniąc funkcję deskryptywnej bazy
wprowadzającej w kontekst. Nie tworzą one jednak w tym przypadku fragmentów złożonych
wyłącznie ze zdań rozwiniętych. Zazwyczaj rozpoczynają nowy wątek w postaci kilku zdań
tego typu, a następie tekst przechodzi w konstrukcje złożone, np.:
Powiedzmy jeszcze o pani Natalii. Natalia to kobieta z klasą i stadem jurnych
kotów. Gościła nas przez tydzień w uniwersyteckim mieście na Syberii, pełnym
zabytków i fontann. Jej syn raczył nas trunkami, skrywanymi przed matką w schowku
na hydrant przeciwpożarowy, my zaś, miast go prostować, wspomóc w intelektualnym
wzroście, chlaliśmy z nim jak świnie, jak typowi Polacy, uzbrojeni w butelki drinków,
zamiatający nocne krawężniki rosyjskich miast, maszerujący od budki do klubu, od
kafeszki do parkowej ławki.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 63)
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W powyższym fragmencie można wyodrębnić części konstruowane za pomocą zdań
rozwiniętych, takie jak: 1) zapowiedź opowieści dotyczącej postaci, 2) krótka charakterystyka
bohaterki oraz 3) opis jej zachowania. Następnie narrator za pośrednictwem zdania złożonego
płynnie przechodzi do sytuacji związanej z kolejną postacią, tj. synem pani Natalii. Podobny
przykład stanowi poniższy fragment, który nadaje charakter opisowy określonym partiom
tekstu, np.:
Pani Olga oprowadza nas po stworzonym przez siebie w miejscowej szkole
muzeum własnej rodziny. Szkoła to szary, niski i rozlany parterowy budynek o starych,
skrzynkowych oknach. Na lewym skrzydle można rozpoznać podniesiony strop
obszernej szkolnej auli. Pogięte, zdemolowane wieloma syberyjskimi zimami rynny
wypluły gdzieniegdzie na ściany języki brązowawych zacieków. Widać wyraźnie, że
szkoła – jak wszystkie budynki w mieście – prowadzi długotrwałą, nierówną walkę
z nieludzkim klimatem, któremu poddaje się w końcu bezradnie najtwardszy nawet
beton (…).
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 331)

Zdania tego typu realizują pewne zasady komponowania opisów, wpływając
jednocześnie na schematyzację40. Składają się z elementów, takich jak: 1) wprowadzenie,
2) ogólna charakterystyka, 3) wskazanie na cechy szczególne, co oznacza realizowanie układu:
od konturu do szczegółu. Wypowiedzenia pojedyncze opisowe często są wplatane
w opowiadanie w celu zaprezentowania istotnej postaci, przedmiotu lub miejsca.
Po drugie, zdania rozwinięte mogą pełnić funkcję klamry kompozycyjnej, tzn.
rozpoczynającej część tekstu i kończącej ją we właściwy, spójny dla fragmentu sposób, np.:
Pierwsze porewolucyjne lata były katastrofalne. Zapaść gospodarcza na Syberii
i w całej Rosji przekraczała wszelkie wyobrażenia. Ogólnie, produkcja przemysłowa
Rosji w 1921 roku wynosiła czternaście procent stanu sprzed wojny i osiągnęła stan
z pierwszej połowy XIX wieku. W tym czasie rozpoczyna się wielki nieurodzaj, który
w niektórych guberniach doprowadzi do klęski głodu, co znowu spowoduje na Syberii
wzrost przymusowych kontyngentów na rzecz państwa. W 1922 roku zbiory zboża były
o sześćdziesiąt jeden procent niższe niż pięć lat wcześniej. Wydobycie węgla i nafty
spada ponad trzykrotnie. Brak paliwa i zniszczenie taboru kolejowego spowodowały
zamknięcie ruchu pasażerskiego na Transsibie. Jeszcze w 1925 roku ogólna produkcja
40

Na schematyzację widoczną w strukturze zdań pojedynczych wskazywał Stefan Melkowski

(1963: 121-126), analizując twórczość Bolesława Prusa.
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na Syberii wyniosła zaledwie sześćdziesiąt jeden i cztery dziesiąte procent stanu z roku
1914. Równocześnie pojawiają się charakterystyczne elementy nowego ustroju – łagry.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 212)
Czasem bywał wariant łagodniejszy. Przyjęli cię niby, patrzyli w dokumenty,
wczytywali się, orientowali się, skąd ty, gdzie prowadziłeś działalność operacyjną.
Wtedy zaczynali się bać, wołali cię zmieszani raz jeszcze, mówili, że niby błąd
w dokumentach, że muszą coś doprecyzować, że masz przyjść do pracy w poniedziałek.
A „poniedziałek” to po rosyjsku „nigdy”.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 119)

W pierwszym tekście zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie dotyczy określonych
faktów, tj.: katastrofy pierwszych lat porewolucyjnych, sytuacji w 1925 roku oraz pojawienia
się elementów nowego ustroju. Z kolei, używając zdań rozwiniętych, narrator rozbudowuje
i uszczegóławia fakty poprzez określone argumenty, takie jak: 1) zapaść gospodarcza, 2) niska
produkcja przemysłowa, 3) małe zbiory zboża, 4) spadek wydobycia węgla, 5) zamknięcie
ruchu pasażerskiego. Zdania tego typu, nazywane także łącznikowymi, często nawiązują do
określonego wydarzenia i jednocześnie spinają kolejne epizody.
Po trzecie, konstrukcje pojedyncze rozwinięte występują w postaci wypowiedzeń:
inicjalnych całości semantycznych oraz podsumowujących akapit.
Drugi problem związany z naftą to benzyna. Irańczycy mają najtańsze, po
Turkmenistanie i Wenezueli, paliwo, co wpływa nie tylko na jego marnotrawstwo, lecz
także masowy przemyt do Turcji, Pakistanu i Afganistanu. Najbardziej absurdalny jest
jednak fakt, że przedmiotem kontrabandy bardzo często nie jest wcale produkt irański.
Do niedawna aż 40 procent dostępnej w Iranie benzyny (oraz 12 procent oleju
napędowego) w ogóle nie pochodziło z tutejszych rafinerii, ale z importu. Kraj
potrafiący klonować kozy i budować elektrownie atomowe nie był w stanie stworzyć
dotychczas odpowiedniej liczby rafinerii, które pozwoliłyby zamienić surową ropę na
paliwa. Nie umiał też zbudować odpowiedniej liczby stacji benzynowych. Ich
znalezienie nie należy do prostych zadań, a jeśli już nam się poszczęści, zobaczymy
stary, sfatygowany budynek z zardzewiałymi dystrybutorami, kolejką samochodów
i kiepskim paliwem dewastującym silniki.
(Kęs. Czwarty 162)
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Historia Iranu jest jak sinusoida. Imperium raz jest we władaniu połowy
antycznego świata, stoi u bram Aten, po czym zostaje zupełnie rozbite przez niewielką
armię macedońską. Potem znowu się odbudowuje, pręży muskuły, nadmuchuje, kładzie
pokotem niezwyciężone rzymskie legiony, poniża samego cesarza Waleriana, który jako
jedyny z władców Rzymu umiera w niewoli, służąc szachowi Szapurowi jako podpórka
podczas wsiadania na konia. Mija jednak trzysta lat i sięgające od Egiptu po Indie
i Chiny królestwo perskie pada od jednej ofensywy Bizancjum. Nie traci co prawda
niepodległości, ale staje się kolosem na glinianych nogach, z przerażoną, egoistyczną
arystokracją, która zamiast myśleć o państwie, zaczyna na wszelki wypadek ukrywać
swe kosztowności.
(Kęs. Czwarty 252-253)
Centrum Pierwszej Pomocy i Przyjęć położone jest w głębi wyspy, dwa
kilometry od portu i pomostu, do którego przybijają łodzie z migrantami. Nie da się tam
wejść bez pozwolenia prefekta Agrigento. Można podjechać pod bramę i zobaczyć, jak
pomiędzy ogrodzeniem a barakami biwakują ci, dla których zabrakło miejsca pod
dachem. Można też wjechać na wzniesienie i spojrzeć na ośrodek z góry. Jeszcze dwa
lata temu rzucały się w oczy czarne ślady po pożarze, który w 2011 roku wzniecili
Tunezyjczycy. Ale to było inne pokolenie imigrantów. Bo wymiana pokoleń następuje
tu co dwa lata.
(Mik. Wielki 24)

Zdania rozpoczynające akapit pełnią funkcję nagłówkową, zapowiadają dalszy przebieg
akcji, otwierają określone wątki ekonomiczne (dotyczące nafty), historyczne (związane
z historią Iranu), społeczne (na temat antyirańskich uprzedzeń). Stanowią swoistą tezę, która
zostanie uzasadniona w toku rozumowania. Natomiast wypowiedzenia puentujące często
zamykają akapit, kończą się uogólnionym podsumowaniem rozważań, a także mają charakter
dedukcyjny, tzn. formułują wnioski (wymiana pokoleń imigrantów) na podstawie uprzednio
przedstawionych przesłanek (sytuacji pożaru z 2011 roku).
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że zdania rozwinięte pełnią
we fragmentach reportaży następujące funkcje stylistyczne: 1) bazotwórczo-deskryptywną,
wprowadzając w określony kontekst kilka wypowiedzeń o charakterze opisowym,
2) kompozycyjną, spajając początek i koniec akapitu podobnym faktem lub stwierdzeniem za
pośrednictwem zdań łącznikowych, 3) introdukcyjną, wprowadzając w konkretny wątek,
4) puentującą, konkludując wyrażoną wcześniej treść.
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Współczynniki rozbudowy linearnej zdań rozwiniętych
Kolejnym istotnym elementem w charakterystyce struktury zdań rozwiniętych
współczesnego polskiego reportażu jest rozbudowa linearna wypowiedzeń mierzona liczbą
składników. Według Zenona Klemensiewicza (1969: 17-18):
wyrazy w wypowiedzeniu występują w takiej postaci, tak się szeregują i tak się
wiążą wymawianiowo intonacją, akcentem i pauzami, że razem wzięte stanowią jedną
sensowną całość, tzn. kierują myśl każdego, kto mówi po polsku, a zawartość tego
wypowiedzenia rozumie, ku pewnej określonej treści. (…) Można i tak rzecz ująć, że
sens całego wypowiedzenia wymaga, aby wchodzące w jego skład wyrazy występowały
w określonej formie gramatycznej, posiadały określone miejsce w szyku i określone
właściwości wymawianiowe.

Zdaniem badacza (Klemensiewicz 1969: 19) z syntaktycznego punktu widzenia wyrazy
rozpadają się na dwa rodzaje w zależności od pełnionych funkcji przy wyrażaniu sensownych
całości wypowiedzeniowych. Pierwszy rodzaj to wyrazy samodzielne stanowiące znaki myśli
o: a) przedmiotach, m.in. rzeczowniki, b) czynnościach i stanach, m.in. czasowniki,
c) właściwościach przedmiotów, czynności i stanów, m.in. przymiotniki, d) okolicznościach
towarzyszących czynnościom, stanom lub właściwościom, m.in. przysłówki. Drugi rodzaj
stanowią wyrazy niesamodzielne będące znakiem ustosunkowania syntaktycznego wyrazów
samodzielnych, m.in. przyimki i spójniki. Oznacza to, że składnik nie pokrywa się z wyrazem,
bo „z jednej strony tylko samodzielny wyraz jest składnikiem, z drugiej zaś składnikiem może
być połączenie wyrazu samodzielnego z ustosunkowującym go syntaktycznie wyrazem
niesamodzielnym, które nazwiemy wyrażeniem syntaktycznym” (Klemensiewicz 1969: 19).
Przy ustalaniu składników stosuję metodę analityczną za Stanisławem Mikołajczakiem
(1983: 8-9) oraz Markiem Ruszkowskim (1997: 57-58). Traktuję zatem: 1) skupienia typu:
„chłopiec o miłym spojrzeniu” jako trójskładnikowe, 2) zespoły wyrazów, takie jak: „pan Jan”
za dwuskładnikowe, 3) orzeczenia złożone za wieloskładnikowe, np. „była ładna i inteligentna”
(3 składniki), „chciał zostać” (2 składniki). Do sumy składników nie wliczam tzw. modulantów
(Jodłowski 1976: 25) zwanych także wyrazami poza związkami składniowymi, wyrazami poza
związkami w zdaniu, obudową wypowiedzenia (Ruszkowski 2001: 44-45) lub dodatkowymi
wyznacznikami intelektualnymi (Klemensiewicz 1969: 26-27). Stanowią one elementy, które
w konstrukcji wypowiedzenia nie pełnią żadnej funkcji części zdania, a także nie łączą się
składniowo z innymi wyrazami wchodzącymi w skład tej struktury, natomiast modelują
i cieniują treść wypowiedzenia. Zalicza się do nich: a) wykrzykniki, b) wołacze, c) wyrazy
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wtrącone, d) charakteryzujące stosunek mówiącego do treści zdania, e) uwydatniające treść
określonego członu zdania, f) nawiązujące do poprzednich wypowiedzeń. Status składniowy
tych elementów nie jest jasny i wiele kwestii pozostaje nierozstrzygniętych 41. Zenon
Klemensiewicz (1969: 26-27) wyróżnia następujące funkcje dodatkowych wyznaczników
intelektualnych, takie jak: 1) oceniająca42 (wyrażająca postawę mówiącego wobec treści),
2) interpretacyjno-uwydatniająca43 (wyjaśniająca zakres znaczeniowej wartości jednego
składnika, z którym się ściśle wiąże). Z kolei Stanisław Jodłowski (1976: 20-22) grupuje
modulanty na: 1) sytuujące (np. jeszcze, już, dopiero, przeciwnie, przede wszystkim,
szczególnie, także, tylko), 2) waloryzujące (np. istotnie, naprawdę, nie, owszem, tak),
3) modalne osadzające (np. chyba, może, na pewno, niechybnie, niezawodnie, podobno,
prawdopodobnie), pytające (np. czy?), życzące (np. bodaj, oby, niech, niechby), 4) afektujące
(np. aż, nawet, no, raczej), 5) wprowadzające (np. ewentualnie, mianowicie, na przykład).
Jak zauważa Stanisław Mikołajczak (1983: 24-25):
najważniejszym wskaźnikiem liczbowym budowy wypowiedzenia jest liczba
składników. Ściślej mówiąc jest to wskaźnik wstępny, gdyż liczba składników
determinuje w wysokim stopniu dalsze parametry wypowiedzenia, a w tym także

41

Na temat trudności wyznaczenia granicy modalnej obudowy wypowiedzenia pisali m.in.

Krystyna Pisarkowa (1965). Według Jerzego Podrackiego (1997: 186) do wyrazów poza zdaniem
zalicza się „twory bardzo niejednolite: przypadek (wołacz), część mowy (wykrzyknik), a z drugiej
strony ››wyrazy‹‹ wraz z opisem ich funkcji”.
42

Zdaniem Zenona Klemensiewicza (1969: 26) funkcja oceniająca dodatkowych

wyznaczników intelektualnych wyraża: „ocenę stosunku do rzeczywistości tego stanu rzeczy, o którym
ona mówi, mianowicie przekonanie o jego pewności, prawdopodobieństwie, możliwości, konieczności,
pozorności itp. Jest to zarazem sygnał, który nakazuje słuchaczowi zająć odpowiednie stanowisko
względem komunikowanej mu treści wypowiedzenia”. Należą tutaj wyrazy, takie jak: bodaj, chyba,
istotnie, jakoby, koniecznie, może, na pewno, naprawdę, niewątpliwie, oczywiście, owszem, podobno,
prawdopodobnie, przecież, raczej, rzeczywiście, rzekomo, wszak, zaiste, z pewnością.
43

Zenon Klemensiewicz (1969: 26-27) uważa, że funkcja interpretacyjno-uwydatniająca

dodatkowych wyznaczników intelektualnych „łączy się ściślej z jednym składnikiem, ale go nie określa,
tylko interpretuje zakres jego znaczeniowej zawartości w ten sposób, że dla jej należytego
i wyczerpującego rozumienia w obrębie danego wypowiedzenia wymaga wprowadzenia nieobecnych
w nim, ale właśnie ze stanowiska tego wyznacznika domyślnych elementów”. Reprezentują ją wyrazy:
jeszcze, już, nawet, przede wszystkim, przynajmniej, szczególnie, także, tylko, właśnie, zresztą,
zwłaszcza.
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rozbudowę strukturalną; można powiedzieć: im większa liczba składników, tym większe
możliwości zróżnicowanego ukształtowania struktury wypowiedzenia, zarówno
w aspekcie doboru różnorodnych składników (od strony formalnej i syntaktyczno-semantycznej), jak i strukturalnego i linearnego powiązania w określone kompozycje
składniowe.

Liczba składników jest zatem najbardziej zewnętrzną i formalną cechą zdań
rozwiniętych. Wraz z długością wypowiedzenia wzrasta jego wartość semantyczna, czego nie
należy łączyć z precyzją komunikatywności struktury, ponieważ nadmiernie rozbudowane
konstrukcje mogą być mało przejrzyste w odbiorze. Średnia długość zdań pojedynczych
rozwiniętych we współczesnym polskim reportażu wynosi 6,5 składnika. Jest to wartość bliska
średniej wyliczonej dla prozy dwudziestolecia międzywojennego – 6,1 (Ruszkowski 1997: 58-60). Przeciętną zbliżoną do wartości powieści reportażowych wykazują następujące utwory:
Dybuk. Opowieść o nieważności świata (6,3) oraz Dom nad rzeką Loes (6,6). Warto podkreślić,
że aż w sześciu reportażach, takich jak: Abchazja, Krasnojarsk zero, Dybuk. Opowieść
o nieważności świata, Dom nad rzeką Loes, Czwarty pożar Teheranu, Dryland, średnia długość
ZRZ waha się od 6,1 do 6,9. Zdecydowanie największą rozbudowę linearną ma tekst Oko
świata. Od Konstantynopola do Stambułu, czyli 8,1, a najmniejszą Wielki przypływ – 4,9.
Tab. 6. Średnia długość zdań pojedynczych rozwiniętych mierzona liczbą składników
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Reportaż

Średnia liczba składników

Ceg. Oko

8,1

Ros. Ziarno

7,7

Pisk. Dryland

6,9

Kęs. Czwarty

6,8

Janisz. Dom

6,6

Kop., Saj. Dybuk

6,3

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

6,1

Gór. Abchazja

6,1

Szab. Zabójca

5,4

Mik. Wielki

4,9

Średnia

6,5
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Istnieje wyraźna zależność pomiędzy rozbudową linearną struktury a pojemnością
znaczeniową wypowiedzenia. Dłuższe konstrukcje umożliwiają przekazanie bogatszej,
bardziej złożonej i mieszczącej się w ramach jednej myśli informacji. Jak zauważa Stanisław
Mikołajczak (1990: 47)44, rozbudowa linearna wpływa na sposób prowadzenia opisu,
uwypuklając: a) relacje międzyprzedmiotowe (statyczne) przy wieloskładnikowych
wypowiedzeniach rozwiniętych oraz b) dynamiczne przy krótkich zdaniach rozwiniętych,
nierozwiniętych

oraz

wypowiedzeniach

niewerbalnych

z

częstym

występowaniem

czasowników. Relacje statyczne obrazują podkreślone zdania:
W dzielnicy Eyüp, która sto lat temu znajdowała się poza granicami miasta,
można odwiedzić jeszcze jedną kawiarnię imienia Lotiego, wymienioną nawet we
współczesnym przewodniku Lonely Planet. Opisana jest tam jako miejsce, gdzie pisarz-podróżnik „zwykł siadywać, podziwiając panoramę Stambułu”. Dziś może to robić
każdy przyjezdny. Oglądanie miasta z różnych dogodnych punktów widokowych jest
przecież obowiązkowym rytuałem. W Pierre Loti Café można też wyobrażać sobie, jak
wyglądał Konstantynopol przed upadkiem imperium osmańskiego (…).
(Ceg. Oko 26)

Powyższe zdania rozwinięte posiadają większą pojemność semantyczną (liczba
składników wynosi kolejno: 6, 9), stanowią samodzielny nośnik informacji, a dodatkowo służą:
a) uwydatnianiu treści (podkreślają stan aktualny poprzez okolicznik czasu „dziś”),
b) komentowaniu i interpretowaniu zjawisk (fragment dotyczący oglądania panoramy miasta).
Natomiast za przykłady relacji dynamicznych posłużą poniższe wypowiedzenia:
Rano granica otwiera się późno. Kręci się niespokojnie w jej pobliżu, chodzi
wzdłuż brzegu rzeki, dociera na plażę. Na piasku wyciągnięte z wody outriggery formują
spiętrzoną konstrukcję, celując pływakami w niebo. Pomaga ściągnąć jednego z nich do
wody. Rybak gestem zaprasza go na pokład.
Wypływają daleko w morze. Słońce pali nieznośnie, a kiedy wreszcie docierają
na miejsce, wskakuje z ulgą do wody. Rafa zarośnięta złotym kelpem drży
w promieniach słońca. Zanurza się głębiej. Z jamki pod kamieniem wychyla się rawka
błazen i najeża na jego widok – ostre szczypce zakreślają obronne trajektorie – ale zaraz
znika w swojej norce, wystraszona cieniem przepływającej w pobliżu nadymki.
(Janisz. Dom 18)

44

Temat relacji statycznych i dynamicznych porusza także Małgorzata Rybka (2002: 62).
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Zdania rozwinięte o małej pojemności semantycznej przedstawiają: a) relacje
dynamiczne (determinowane przez występowanie orzeczeń, takich jak: otwierać się, pomagać
ściągnąć, zapraszać, wypływać, zanurzać się), b) ciąg przyczynowo-skutkowy oraz
prezentowane wydarzenia (następujące po sobie czynności). Mała liczba składników (kolejno
4, 5, 5, 3, 2) przyczynia się do koncentrowania uwagi na czasownikach i przebiegu zdarzeń.
Podsumowując powyższe badania, należy zauważyć, że we współczesnym polskim
reportażu dominują zdania rozwinięte o średniej długości składników równej 6,5. Oznacza to,
że wypowiedzenia na ogół są średniej długości45 co sprzyja zdatności komunikatywnej,
jasności i przejrzystości tego gatunku dokumentarno-literackiego. Zdania krótkie – do
5 składników, niosą ze sobą niewielki ładunek informacyjny, „często odwołują się do kontekstu
lub nawet do wypowiedzenia bezpośrednio je poprzedzającego i semantycznie (a często
i strukturalnie) do niego nawiązują albo nawet od niego zależą” (Mikołajczak 1983: 25),
przedstawiają kolejne wydarzenia i skupiają uwagę na dynamizmie relacji. Natomiast
wypowiedzenia średnio-umiarkowane (6-10 składników) i długie (od 11 elementów) stanowią
nośnik samodzielnych informacji, prezentują relacje międzyprzedmiotowe (statyczne),
uwydatniają treść, komentują ją lub interpretują.
Profil pionowy zdań rozwiniętych
Stopień urozmaicenia budowy zdań rozwiniętych zależy również od głębokości profilu
pionowego. Jest to drugi bardzo ważny wyznacznik budowy wypowiedzeń, ponieważ określa
powiązania strukturalne pomiędzy elementami konstrukcji, zwane także powiązaniami
hipotaktycznymi składników (Mikołajczak 1983: 38). W pracy przyjmuję za synonimiczne
następujące zwroty: profil pionowy46, profil nawarstwienia, głębokość, wysokość oraz stopień
podrzędności. Powyższe terminy oznaczają maksymalną liczbę stopni, na których kształtowany

45

W niniejszej pracy stosuję następujący przedział: zdania krótkie (od 1 do 5 elementów

składowych), zdania średnie-umiarkowane (od 6 do 10 składników), zdania długie (od 11 składników).
Inny podział stosuje Stanisław Mikołajczak (1990: 48), który wypowiedzenia dzieli na następujące
klasy: „a) wypowiedzenia krótkie 1-3-składnikowe, b) średnie-krótkie 4-6-składnikowe, c) średnie-długie 7-9-składnikowe i d) długie ponad 10-składnikowe”. Przeprowadzony przez Mikołajczaka
podział na klasy nie jest jednak w pełni precyzyjny, ponieważ wypowiedzenia 10-składnikowe nie
mieszczą się ani w grupie c), ani w grupie d).
46

Zenon Klemensiewicz odnosił termin profil pionowy wyłącznie do wypowiedzeń

pojedynczych, a profil nawarstwienia do wypowiedzeń złożonych.
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jest układ strukturalny wypowiedzenia. Traktuję podmiot i orzeczenie jako współrzędne wobec
siebie człony47, które się wzajemnie określają i stanowią jednocześnie stopień zerowy. Należy
zatem rozumieć, że zdania rozwinięte posiadają minimum pierwszy stopień profilu
nawarstwienia, a wypowiedzenia nierozwinięte utrzymują się na poziomie zerowym.
Biorąc pod uwagę średnie występowanie konstrukcji o określonych poziomach, można
wyliczyć, że we współczesnym polskim reportażu przeciętna głębokość zdań rozwiniętych
wynosi we wszystkich badanych tekstach łącznie 1,93. Stanowi to wartość wyższą niż średnia
dla ZR prozy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego – 1,75 (Ruszkowski 1997: 65),
ale jednocześnie zdecydowanie niższą niż średnia liczba poziomów wypowiedzeń
pojedynczych w tekstach naukowych – 5,12 (Mikołajczak 1990: 78). Powodów tak znaczących
różnic w parametrach należy doszukiwać się w dwóch aspektach: 1) metodologicznym oraz
2) stylistycznym. Pierwsza przyczyna wiąże się z: 1) różnicami w rozumieniu poziomów,
tj. Stanisław Mikołajczak (1990: 75) zgodnie z koncepcją składniową Zenona Klemensiewicza
i Stanisława Jodłowskiego uznaje, że „podmiot znajduje się na pierwszym poziomie, jego
bezpośrednie określenie i orzeczenie na drugim, na trzecim zaś określenie pośrednie do
podmiotu i bezpośrednie do orzeczenia itp.”, 2) braniem pod uwagę całkowitej liczby
wypowiedzeń pojedynczych, a nie wypowiedzeń pojedynczych rozwiniętych. Drugą
przesłanką jest aspekt stylu związany z konstruowaniem wypowiedzeń krótszych, a zarazem
prostszych w stylu reportażowym aniżeli w naukowym, mającym na celu przede wszystkim
ukazanie toku rozumowania i weryfikowania tez.

47

Stanowisko dotyczące współrzędności dwóch głównych członów zdania, jakimi są podmiot

i orzeczenie, prezentuje Henryk Misz (1981).
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Tab. 7. Profil pionowy zdań pojedynczych rozwiniętych w partiach narracyjnych
współczesnego polskiego reportażu.

Reportaż/ Profil

1

2

3

4

5

6

7

Razem

l.

12

20

15

5

1

1

1

55

%

21,8

36,4

27,3

9,1

1,8

1,8

1,8

100,0

l.

20

25

14

4

1

2

1

67

%

29,9

37,3

20,9

6,0

1,5

3,0

1,5

100,0

l.

29

24

9

7

3

1

0

73

%

39,7

32,9

12,3

9,6

4,1

1,4

0

100,0

l.

14

32

9

1

2

0

0

58

%

24,1

55,2

15,5

1,7

3,4

0

0

100,0

Jastrz., Mor.

l.

24

25

10

1

2

1

0

63

Krasnojarsk

%

38,1

39,7

15,9

1,6

3,2

1,6

0

100,0

Pisk.

l.

31

18

6

3

0

1

0

59

Dryland

%

52,5

30,5

10,2

5,1

0

1,7

0

100,0

Gór.

l.

38

26

4

1

3

0

0

72

Abchazja

%

52,8

36,1

5,6

1,4

4,2

0

0

100,0

Kop., Saj.

l.

26

24

4

2

0

0

0
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Dybuk

%

46,4

42,9

7,1

3,6

0

0

0

100,0

Szab.

l.

51

34

9

2

0

0

0

96

Zabójca

%

53,1

35,4

9,4

2,1

0

0

0

100,0

l.

27

22

4

0

1

0

0
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%

50,0

40,7

7,4

0

1,9

0

0

100,0

Średnia

pionowy

Ceg. Oko
Kęs. Czwarty
Janisz. Dom
Ros. Ziarno

Mik. Wielki

Analiza tabeli 7. dowodzi, że na 10 utworów reportażowych w 6 dominują struktury
o pierwszym stopniu nawarstwienia. Ich frekwencja jest zróżnicowana – od 39,7% w reportażu
Dom nad rzeką Loes Mateusza Janiszewskiego, przez 46,4% w tekście Dybuk. Opowieść
o nieważności świata Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz, 50% w Wielkim przypływie
Jarosława Mikołajewskiego, 52,5% w Drylandzie Konrada Piskały, 52,8% w Abchazji
Wojciecha Góreckiego, po 53,1%, w Zabójcy z miasta moreli. Reportażach z Turcji Witolda
Szabłowskiego. W 4 reportażach przeważają konstrukcje o drugim stopniu podrzędności:
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2,5

2,3

2,1

2,1

2,0

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka (55,2%),
Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego, Jędrzeja Morawieckiego (39,7%), Czwarty pożar
Teheranu Marka Kęskrawca (37,3%), Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu Maxa
Cegielskiego (36,4%).
W badanych utworach nie występują wypowiedzenia o większym profilu nawarstwienia
niż 7 poziomów. Teksty utrzymujące 7 stopień podrzędności to Oko świata. Od
Konstantynopola do Stambułu oraz Czwarty pożar Teheranu. W przypadku pierwszego utworu
średnia profilu nawarstwienia wynosi 2,5 oraz koreluje ze średnią długością ZR – 8,1. Blisko
40% ZR występujących w badanej próbie tekstu Maxa Cegielskiego stanowią wypowiedzenia
o drugim, a blisko 30% o trzecim poziomie głębokości. Kolejny utwór charakteryzuje się
średnią głębokością 2,3 oraz średnią długością wypowiedzeń wynoszącą 6,8. Blisko 40% ZR
ma drugi, a około 21% pierwszy poziom głębokości. Można zatem zauważyć następującą
zależność: im większa liczba składników, tym większy stopień profilu pionowego zdań
pojedynczych rozwiniętych48. Jednocześnie: im mniejsza średnia długość wypowiedzeń, tym
mniejszy stopień podrzędności ZR. Teksty charakteryzujące się najmniejszą średnią profilu
pionowego (1,6) to: Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego oraz
Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego. Reportaże, o których mowa, wyróżniają się także
najmniejszą rozbudową linearną – średnia długość wypowiedzeń to kolejno 5,4 oraz 4,9.
Na podstawie analizy tabel 6. i 7. można stwierdzić, że reportaże zawierające stopień
podrzędności wyższy niż przeciętny (1,93) posiadają także dużą liczbę składników – od 6 do
8. Należą do nich teksty, takie jak: Krasnojarsk zero, Ziarno i krew. Podróż śladami
bliskowschodnich chrześcijan, Dom nad rzeką Loes, Czwarty pożar Teheranu, Oko świata. Od
Konstantynopola do Stambułu.
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Por. wypowiedź Stanisława Mikołajczaka (1983: 39): „widać wyraźną zależność wysokości

struktury wypowiedzenia od jego rozbudowy linearnej, choć nie jest to zależność zupełnie bezpośrednia.
Przejawia się ona w tym, że wraz ze wzrostem długości wypowiedzenia wzrasta ilość poziomów, na
których jest ono rozbudowane, wzrost ten jest jednak ograniczony – w zasadzie wypowiedzenia dłuższe
niezależnie od szczegółowej długości 10-składnikowe czy 20-składnikowe wyjątkowo tylko
przekraczają 6 poziomów”. Wypowiedź Mikołajczaka jest zgodna z przeprowadzonymi przeze mnie
badaniami. W badanej próbie 653 zdań pojedynczych rozwiniętych można zauważyć 6 struktur o 6
profilu nawarstwienia i tylko 2 o 7 stopniu głębokości. Oznacza to, że zdania o 6 i 7 stopniu profilu
pionowego stanowią 1,23% całości zdań rozwiniętych składających się na próbę.
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Według Zenona Klemensiewicza (1982: 452) charakterystyczne struktury można
obserwować powyżej trzech stopni profilu pionowego. Reportaż Maxa Cegielskiego Oko
świata. Od Konstantynopola do Stambułu odznacza się największym spośród badanych tekstów
stopniem profilu nawarstwienia (2,5), co jest konsekwencją rozbudowy linearnej zdań, np.:
Już wtedy jakaś wiedeńska czy paryska dama lub modny elegant uznali za
właściwe wysłać portret pisarza do domu jako atrakcję, jako uosobienie zewu przygody
czekającej w haremach zasnutych dymem nargili i perfum.
(Ceg. Oko 26)

uznali wysłać

dama lub elegant

jakaś wiedeńska paryska modny wtedy za właściwe portret do domu jako

jako

atrakcję
pisarza

nargili
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0

1

uosobienie

zewu przygody 2
czekającej

3

w haremach

4

zasnutych

5

dymem

6

perfum 7

Mijam sklepy, kramy i warsztaty usługowe otwarte zarówno w piątek,
muzułmański dzień modlitwy wolny od pracy, jak i w sobotę oraz niedzielę.
(Ceg. Oko 122)
mijam

sklepy

0

kramy

warsztaty

1

otwarte
w piątek

2

w sobotę

w niedzielę

3

dzień
muzułmański

4

modlitwy

wolny

5

od pracy

6

Wkrótce w Sivas został stracony Pir Sułtan Abdal, twórca ludowej poezji
mistycznej, podejrzewany o współpracę z safawidzkim wrogiem Osmanów.
(Ceg. Oko 180)

Pir Sułtan Abdal

został stracony

twórca

podejrzewany

poezji

o współpracę

ludowej

mistycznej

wkrótce

1

2

z wrogiem

safawidzkim

w Sivas

0

3

Osmanów

4

Na podstawie obserwacji powyższych wypowiedzeń można zauważyć ważne dla
dalszych rozważań prawidłowości, tzn.: 1) skupiają się one wokół opisu określonego:
a) przedmiotu (np. portret pisarza jako: atrakcja, przygoda), b) miejsca (np. sklepy, kramy,
warsztaty usługowe) lub c) postaci (np. Pir Sułtan Abdal jako: twórca poezji, podejrzany),
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2) posiadają rozbudowane parametry długości zdania (kolejno 23, 13, 16) oraz profilu
nawarstwienia (7, 6, 4)49. Dodatkowo warto podkreślić, że w reportażu Oko świata. Od
Konstantynopola do Stambułu:
1) wypowiedzenia pojedyncze zajmują prawie 32% wszystkich konstrukcji, co stanowi
niższy wynik niż średnia występowania WP we współczesnym polskim reportażu – blisko 43%,
2) wypowiedzenia narracyjne obejmują prawie 97% badanej próby struktur, co stanowi
wynik powyżej przeciętnej, czyli 90%,
3) zdania rozwinięte plasują się poniżej średniej (blisko 33%) i obejmują prawie 28%
całości konstrukcji, ale jednocześnie charakteryzuje je największa średnia długość składników
(8,1) oraz przeciętna profilu nawarstwienia (2,5).
Podsumowując powyższe rozważania dotyczące profilu pionowego zdań pojedynczych
rozwiniętych, należy dostrzec, że we współczesnym polskim reportażu: 1) średnia głębokość
zdań rozwiniętych wynosi 1,93, 2) profil nawarstwienia jest uzależniony od liczby składników,
a co za tym idzie rozbudowy linearnej, 3) rozbudowane struktury ZR służą opisowi,
doprecyzowaniu szczegółów, konkretyzacji oraz starannemu przywoływaniu realiów.
Zdania nierozwinięte
Zdania nierozwinięte mają stosunkowo małe zastosowanie ze względu na ich niewielką
zdatność komunikatywną. Bywają wykorzystywane do stylizacji na polszczyznę mówioną,
zacierania granicy pomiędzy partiami narracyjnymi a dialogowymi oraz odchodzenia od
tradycyjnych sposobów konstruowania narracji. Poniższa tabela przedstawia frekwencję zdań
pojedynczych nierozwiniętych w odniesieniu do całości wypowiedzeń współczesnego
polskiego reportażu.

49

Zgodnie z przyjętym przeze mnie stanowiskiem metodologicznym do liczby składników nie

zaliczam tzw. modulantów (np. już), spójników (np. czy, lub, oraz, zarówno, jak i), a także przyimków
(np. do, od, w, za, z).
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Tab. 8. Liczbowy i procentowy udział zdań pojedynczych nierozwiniętych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
l.

%

Szab. Zabójca

13

6,5

Janisz. Dom

8

4,0

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

7

3,5

Gór. Abchazja

6

3,0

Mik. Wielki

6

3,0

Kęs. Czwarty

3

1,5

Kop., Saj. Dybuk

2

1,0

Pisk. Dryland

2

1,0

Ros. Ziarno

1

0,5

Ceg. Oko

0

0,0

Średnia

4,8

2,4

Reportaż

Jak wynika z tabeli 8., we współczesnym polskim reportażu zdania pojedyncze
nierozwinięte stanowią średnio 2,4% wszystkich badanych konstrukcji, co stanowi wartość
zbliżoną do przeciętnej tekstów artystycznych powstałych na przełomie XIX i XX wieku –
1,5%. Na średnim poziomie utrzymują się reportaże, takie jak: Czwarty pożar Teheranu Marka
Kęskrawca oraz Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego. Najwięcej zdań nierozwiniętych
występuje w utworze Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego
(6,5%), podczas gdy w tekście Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu Maxa
Cegielskiego nie zaobserwowano w ogóle ich obecności w badanej próbie.
Istotnie niski wskaźnik frekwencji wypowiedzeń niewerbalnych wiąże się m.in.
z przesunięciem pewnych funkcji na poczet wypowiedzeń niewerbalnych (zawiadomień oraz
równoważników zdań). Ze stylistycznego punktu widzenia zdania nierozwinięte są rzadko
stosowane do konstruowania większych partii tekstu. Ze względu na ich mały ładunek
komunikatywności

muszą

być

dobrze

osadzone

w

kontekście

lub

konsytuacji.

W analizowanych tekstach pełnią kilka istotnych funkcji stylistycznych.
Po pierwsze, potęgują obrazowość, tempo, zmuszają do skupienia uwagi na samym
przebiegu wydarzeń bez okoliczności towarzyszących oraz stanowią zwięzły opis sytuacji,
w jakiej znajduje się narrator, np.:
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W 1968 roku wyjeżdżają razem do Paryża. Memed zostaje malarzem. Na
początku lat osiemdziesiątych odwiedza ich Barbara Łabęcka, starsza córka Goty.
(Szab. Zabójca 40)
Następnego dnia spakował się i wyjechał. Po kilku tygodniach pojechałam za
nim. To nie było trudne. Codziennie są kursowe autobusy do Nairobi. Podwożą cię do
granicy, a dalej idziesz pieszo do Mandery i stamtąd zabierają cię samochodem.
(Pisk. Dryland 147)

W powyższych fragmentach zdania nierozwinięte stanowią element większej części
konstruowanej zazwyczaj ze zdań pojedynczych rozwiniętych lub złożonych. Służą
stwierdzaniu faktu (np. uzyskanie zawodu malarza) lub wartościowaniu (np. ocena trudności).
Po drugie, wyodrębnione graficznie (zazwyczaj w postaci akapitu) zdania nierozwinięte
pełnią funkcję wprowadzenia i zapowiadania pewnej całości znaczeniowej:
Jest zaskoczony. Pozwala sobie na krótki szloch.
(Mik. Wielki 31)
Wąsaczy było czterech.
Najbardziej religijny nazywał się Bülent Arınç. On też miał największe poparcie
w partyjnych dołach. Najpierw został szefem parlamentu, później wicepremierem.
Zasłynął, gdy przytaszczył na konferencję prasową wielką reklamę rajstop
z wyeksponowanymi seksownymi nogami, by pokazać, „jakich obrazków powinno się
w Turcji zakazać”. Z zakazu nic nie wyszło, a rajstopy miały bezpłatną reklamę.
(Szab. Zabójca 76)
Rabya jest dziennikarką. Parę lat temu pojechała zrobić z Ağcą wywiad. Tak się
poznali.
(Szab. Zabójca 180)

Wypowiedzenia rozpoczynające określone fragmenty wprowadzają postać (np.
wąsacze, dziennikarka), po czym kolejne wypowiedzenia służą opisowi bohatera lub
wykonywanych przez niego czynności.
Po trzecie, są wykorzystywane jako podsumowanie treści uprzednio wyrażonej lub
zamknięcie fragmentu:
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Pół wieku po śmierci Celadeddina Ojciec Turków kończy wojnę z Grecją
i zaczyna reformy. W tym samym czasie grupa obdartusów wędruje ze Stambułu do
Ankary – nowej stolicy. To młodzi poeci. Wśród nich najzdolniejszy: Nazım Hikmet.
Jego ojciec był generałem. Dziadek – ostatnim tureckim gubernatorem Salonik, miasta,
w którym na świat przyszedł Atatürk. Pradziadek zaś to właśnie Mustafa Celaleddin-Borzęcki.
(Szab. Zabójca 19)

Zdania nierozwinięte zajmują zatem 2,4% wszystkich badanych wypowiedzeń
współczesnego polskiego reportażu i pełnią funkcje stylistyczne, takie jak: 1) dynamizująca,
2) introdukcyjna oraz 3) puentująca.
Konkludując powyższe obserwacje dotyczące struktury wypowiedzeń werbalnych,
należy zauważyć poniższe prawidłowości.
1. Zdania werbalne stanowią średnio 35% wszystkich badanych wypowiedzeń.
Najwięcej omawianych konstrukcji – 54,5%, występuje w reportażu Witolda Szabłowskiego
pt. Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji, natomiast najmniej (27,5%) w tekście Maxa
Cegielskiego pt. Oko świata. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan.
2. Wypowiedzenia rozwinięte zajmują średnio 33% badanych konstrukcji, co stanowi
podobną wielkość jak prozie polskiej dwudziestolecia międzywojennego – 32,9%,
a w konsekwencji przybliża współczesny polski reportaż do cechy gatunkowej, jaką jest
literackość. Najwięcej zdań rozwiniętych notuje się w reportażu Zabójca z miasta moreli.
Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego – 48,0%, natomiast najmniej w tekście Wielki
przypływ Jarosława Mikołajewskiego – 27,0%. Konstrukcje pojedyncze rozwinięte pełnią
w tekstach

funkcje

stylistyczne,

takie

jak:

1)

bazotwórczo-deskryptywna/

międzyprzedmiotowa (wprowadzenie w kontekst przy zastosowaniu opisu), 2) kompozycyjna
(spajanie początku i końca akapitu), 3) introdukcyjna (inicjowanie konkretnego wątku),
4) puentująca (podsumowanie treści).
Dodatkowo wypowiedzenia rozwinięte są charakteryzowane przez dwa podstawowe
parametry, tzn.: rozbudowę linearną oraz profil pionowy. We współczesnym polskim reportażu
dominują ZR o średniej długości składników równej 6,5 oraz profilu pionowym wynoszącym
1,93. Najbardziej rozbudowany pod względem liczby składników oraz głębokości
nawarstwienia, a w konsekwencji ukazujący relacje międzyprzedmiotowe, jest reportaż Maxa
Cegielskiego pt. Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu (DZ 8,1, PN 2,5). Natomiast
najmniej rozbudowane są teksty stanowiące nośnik relacji dynamicznych, takie jak: Wielki
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przypływ Jarosława Mikołajewskiego (DZ 4,9, PN 1,6) oraz Zabójca z miasta moreli. Reportaże
z Turcji Szabłowskiego (DZ 5,4, PN 1,6).
3. We współczesnym polskim reportażu zdania nierozwinięte zajmują 2,4%, co stanowi
wartość niższą od średniej dla tekstów powstałych w dwudziestoleciu (3,7%). Największy
procentowy udział ZNR występuje w utworze Szabłowskiego pt. Zabójca z miasta moreli.
Reportaże z Turcji (6,5%). Z kolei w powieści pt. Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu
Cegielskiego nie zaobserwowano w ogóle wypowiedzeń nierozwiniętych, ponieważ
przytaczany tekst służy pogłębianiu relacji statycznych, a wysoka frekwencja ZNR
świadczyłaby o dynamizmie. Zdania nierozwinięte pełnią trzy podstawowe funkcje
stylistyczne. Najważniejszą z nich jest dynamizująca, która odróżnia ZNR od ZR, natomiast
dwie kolejne – introdukcyjna i puentująca, są kompatybilne z funkcjami zdań rozwiniętych.

4.2. Struktura wypowiedzeń niewerbalnych
Wypowiedzenia niewerbalne to konstrukcje, które nie zawierają orzeczenia
czasownikowego, mogą jednak przyzwalać na jego wprowadzenie (w przypadku
równoważników zdań) lub nie dopuszczać takiej możliwości (zawiadomienia i wykrzyknienia).
Pomijanie przez nadawców wypowiedzi pewnych elementów konstrukcji wiąże się ze
zjawiskiem „ekonomii mowy”, „domyślnych części zdania” czy też „zdań niezupełnych”
(Ruszkowski 1997: 76).
Niektórzy badacze uznają pominięcie jakiegoś składnika wypowiedzenia za elipsę50,
czyli „zjawisko stylistyczne polegające na opuszczeniu wyrazu w zdaniu, jeśli na to pozwalają
względy znaczeniowe wynikające z kontekstu lub konsytuacji” (Głąb, Heinz, Polański 1970:
156). W myśl tej zasady wyróżnia się elipsę składniową i semantyczną. Pierwsza polega na
braku określonej części zdania, która jest pożądana ze względu na reguły składniowe, druga
zaś dotyczy braku wystarczającej informacji myślowej niezbędnej do właściwej interpretacji
wypowiedzenia. Ze względu na specyfikę pracy w tym podrozdziale rozpatrywana będzie
wyłącznie elipsa składniowa. Zdaniem Walerego Pisarka (1967: 33) elipsa na poziomie składni
może występować w postaci: 1) uzasadnienia konotacji syntaktycznej, 2) kontekstu,
3) konsytuacji lub 4) przerwania toku mowy.

50

Takie stanowisko prezentuje m.in. Maria Zarębina (1967: 103-121). Innego zdania jest

natomiast Maciej Grochowski (1978: 84), który twierdzi, że w tekstach nie ma takiego zjawiska jak
elipsa.
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Tab. 9. Liczbowy i procentowy udział wypowiedzeń niewerbalnych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
l.

%

Gór. Abchazja

34

17,0

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

22

11,0

Mik. Wielki

20

10,0

Szab. Zabójca

19

9,5

Kęs. Czwarty

17

8,5

Janisz. Dom

13

6,5

Kop., Saj. Dybuk

9

4,5

Pisk. Dryland

9

4,5

Ceg. Oko

8

4,0

Ros. Ziarno

3

1,5

Średnia

15,4

7,7

Reportaż

Zdaniem Jadwigi Litwin (1995a: 163) wypowiedzenia niewerbalne (nominalne)
w reportażach charakteryzują się:
1. niemal stałym miejscem występowania, tzn. wprowadzają lub podsumowują
wypowiedź, 2. różną częstotliwością pojawiania się w poszczególnych typach
(szczególnie częste są w reportażach relacyjnych, mniej ich w reportażach
dramatycznych, niewiele w reportażach narracyjnych), 3. pełnią niejednorodne funkcje
w określonych typach reportaży.

Wypowiedzenia niewerbalne obejmują 7,7% wszystkich badanych wypowiedzeń
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu, co stanowi wartość wyższą od średniej dla
prozy dwudziestolecia międzywojennego – 4,7% (Ruszkowski 1997: 79). Najwięcej WNW
występuje w tekście Abchazja Wojciecha Góreckiego (17,0%), najmniej zaś w utworze
Dariusza Rosiaka Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan (1,5%). Rozstęp
jest znaczący i wynosi 15,5%. Natomiast wokół średniej skupiają się reportaże, takie jak: Dom
nad rzeką Loes Mateusza Janiszewskiego oraz Czwarty pożar Teheranu Marka Kęskrawca.
W badanej próbie reportaży wśród wypowiedzeń niewerbalnych nie zaobserwowano
w ogóle wykrzyknień (por. tab. 3.). Należy to zatem odnotować jako znamienną tendencję
stylistyczną tego gatunku tekstu. Wykrzyknienia manifestują uczucia, emocje, są strukturami
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ekspresywnymi, bywają także utożsamiane ze spontaniczną polszczyzną mówioną. Służą
1) wartościowaniu, dynamizowaniu tekstu, 2) przedstawianiu stosunku narratora do wydarzeń,
a także 3) retardacji. Według Marka Ruszkowskiego (1997: 93): „w tekstach literackich ich
zakres użycia ograniczony jest prawie wyłącznie do partii dialogowych”. Ze względu na
przyjętą przeze mnie metodologię dotyczącą analizowania partii narracyjnych współczesnego
polskiego reportażu, nie dokonywałam obserwacji wykrzyknień pochodzących z warstwy
dialogowej. Za przyczyny ograniczenia emocjonalności składni51 w tekstach, o których mowa,
uznaję m.in. podstawowe cechy reportażu (zob. Wolny-Zmorzyński, Kaliszewski, Furman
2006: 68), jakimi są:
1) przewaga dokumentarności nad literackością (utożsamianą z dramatyzmem, czego
wykładnikiem są wykrzyknienia),
2) obiektywne relacjonowanie i badanie faktów ułożonych na zasadzie tzw. związków
zdarzeniowych,
3) dokładne przytaczanie nazw, dat, liczb itp.,
4) prawda logiczna sądów.
Równoważniki zdań
Równoważniki zdania to struktury bez orzeczenia czasownikowego, które można
zrekonstruować na podstawie kontekstu lub konsytuacji (por. Okopień-Sławińska 1988b: 445).
We współczesnym polskim reportażu stanowią one średnio 4,7% wszystkich badanych
wypowiedzeń (por. tab. 3.). Wokół średniej oscylują takie reportaże, jak: Zabójca z miasta
moreli Witolda Szabłowskiego oraz Dom nad rzeką Loes Mateusza Janiszewskiego, w których
występowanie równoważników zdań wynosi 4,5%. Największy udział RZ obserwuje się
w teście Abchazja Wojciecha Góreckiego (9%), który charakteryzuje się wysokim
wskaźnikiem dla wypowiedzeń niewerbalnych spośród badanych tekstów. Z kolei najmniejszy
w utworze Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego – 0,5%. Oznacza

51

Za cechy charakterystyczne dla składni emocjonalnej Małgorzata Rybka (2004: 189-199)

uznaje: ekstensję pytań retorycznych, eksklamacji, niedopowiedzeń i przemilczeń. Podobne stanowisko
przyjmuje Małgorzata Święcicka (1985: 142), która zauważa, że: „postawa ekspresywna nadawcy
wpływa na budowę elementów tekstu, powstawanie powtórzeń, wtrąceń, poprawek, niedopowiedzeń,
elipsy itd.”. Natomiast w badanych tekstach reportażowych wyznaczniki składni ekspresywności są
znacznie ograniczone, na co wskazuje m.in. brak wykrzyknień w obserwowanych wypowiedzeniach
narracyjnych.
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to, że rozstęp jest stosunkowo niski, wynosi 8,5%, co stanowi wartość mniejszą od rozstępu
równoważników zdań prozy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego – 14,5%
(Ruszkowski 1997: 83).
Równoważniki zdania pełnią kilka funkcji we współczesnym polskim reportażu.
Po pierwsze, wyodrębniają ważne elementy na początku akapitu. Dzięki temu
w większym stopniu koncentrują uwagę odbiorcy na określonej treści:
Biedny ten kraj. W listopadzie państwowa pensja wynosi, oczywiście jeśli ktoś
ma pracę, dwa i pół tysiąca rubli – dwa dolary i kilka centów.
(Gór. Abchazja 32)
Wieczór u przyjaciół Pokalczuka, Mai i Kieso Hagbów.
Oboje są aktorami, pracują w Teatrze Abchaskim. W czasie wojny mieszkali na
Ukrainie. Tam spotkali Jurija. Do Abchazji wrócili parę miesięcy temu.
(Gór. Abchazja 72)
Ostatnie chwile złotej jesieni. Niskie słońce listopada łagodzi kanty i poleruje
chropowate faktury. Część gruzów uprzątnięto, inne zarosły zielenią i nie kłują tak
w oczy. (…).
(Gór. Abchazja 92)

W podkreślonych fragmentach zostały zaakcentowane: 1) miejsce – Abchazja,
2) postaci – przyjaciele Polaczuka, 3) czas – jesień. Kolejne zdania stanowią rozwinięcie wątku
i uzasadnienie do wprowadzonych treści za pośrednictwem równoważników zdań.
Po drugie, równoważniki zdania pełnią funkcję obrazującą przedmiot, zjawisko,
sytuację52, przedstawiają określone sprawy oraz zostawiają elipsy, które należy uzupełnić
w toku czytelniczym53:
Nieuleczalna kaukaska choroba: każdy musi być najstarszy, najodważniejszy,
najbardziej gościnny. I każdy – najbardziej pokrzywdzony. Sto narodów wybranych. Na
paruset tysiącach kwadratowych.
(Gór. Abchazja 24)

52

Zenon Klemensiewicz (1982: 445) nazywa tę funkcję prezentatywną: „kiedy indziej

równoważnik ma funkcję prezentatywną, obrazującą, powołuje przed wyobraźnię odbiorcy żywy,
barwny, plastyczny przedmiot, zjawisko itp. Stąd jego rola w opisie”.
53

Marek Ruszkowski (1997: 87) porównuje ich funkcję tzw. miejsc niedookreślonych według

terminologii Romana Ingardena.
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W parku miejskim w Gudaucie urządzono cmentarz. Na grobach talerzyki
z jedzeniem – jabłkami, ciastkami, cukierkami. Gdzieniegdzie kieliszki z wódką. Tu
i ówdzie paczka papierosów. Na fotografiach prawie same kobiety i dzieci. I wszędzie
ta sama data śmierci; 14 grudnia 1992 roku.
(Gór. Abchazja 33)
(…) Biorę karetki z dwoma czy trzema lekarzami, zależnie od liczby
imigrantów, i jadę na pomost. Zazwyczaj w nocy, zgodnie z tą niepisaną umową. Prawie
każdej doby.
(Mik. Wielki 26)
Po raz dziesiąty, może dwudziesty idę wzdłuż via Roma: znów bary, psy,
kościół, T-shirty z żółwiem na piersi, dom niezwykłego człowieka. Reklamy wycieczek
statkiem dookoła wyspy i wypraw do kąpieliska delfinów. I ani centymetra cienia. Ani
jednego drzewa.
(Mik. Wielki 47)

Wyeksponowane zdania akcentują: 1) przesadne zachowania ludzkie w Abchazji –
pokrzywdzenie każdej osoby, 2) opis wyglądu cmentarza – jedzenie, napoje, fotografie, daty
śmierci, 3) czas akcji – noc każdej doby, oraz 4) elementy krajobrazu wzdłuż via Roma –
reklamy wycieczek i wypraw. Do pominiętych elementów konstrukcji składniowych należą
przede wszystkim czasowniki z grupy: być, zostać, iść, mieć.
Po trzecie, równoważniki zdania pełnią funkcję suplementującą/doprecyzowującą, tzn.
uzupełniają poprzednie wypowiedzenie o dodatkową treść (m.in. dotyczącą narodowości
turystów, sposobu nawiązania kontaktu oraz zmawiania modlitwy):
Po kilkunastu latach do Abchazji wracają turyści. Niemal sami Rosjanie. Zastają
spartańskie warunki – ale w kurortach prąd jest prawie całą dobę, a przerwy w dostawach
wody zdarzają się nie częściej niż raz dziennie.
(Gór. Abchazja 148)
Trudno się skontaktować z panią burmistrz. Dwa lata temu też próbowałem.
Wielokrotnie pisałem i telefonowałem. Bezpośrednio, przez sekretariat i biuro prasowe.
Ktoś miał oddzwonić, odpisać, umówić – i nic.
(Mik. Wielki 9)
Łapię się na tym, że właściwie modlę się tutaj bez przerwy. Bez słów. Jakimś
zagęszczonym stanem skupienia.
(Mik. Wielki 116)
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Po czwarte, równoważniki zdania mogą pełnić funkcję puentującą o charakterze
wartościującym:
Bo Marriott to słodka pułapka. Wyłuskuje ofiary już na lotnisku, zabiera
taksówką do miasta, organizuje cały pobyt i z powrotem odstawia na lotnisko. Nieobjęty
standaryzacją świat pozamarriottowy musi się jawić jako obcy, nieoswojony. Jako
zagrożenie.
(Gór. Abchazja 171)
Żeby doszło do rozmowy, uciekła się nawet do fortelu: zatrzymała się na tydzień
w hotelu prowadzonym przez męża pani burmistrz. Na próżno.
(Mik. Wielki 90)

Podsumowując powyższe rozważania, należy zauważyć, że równoważniki zdania mają
największy udział wśród wypowiedzeń werbalnych, a jednocześnie zajmują średnio 4,7%
wszystkich wypowiedzeń współczesnego polskiego reportażu. Pełnią podobne do zdań
rozwiniętych

i

nierozwiniętych

funkcje

stylistyczne,

takie

jak:

1)

introdukcyjna

(wyodrębniająca) – zazwyczaj na początku akapitu, 2) prezentatywna (obrazującą),
przedstawiająca

określne

sytuacje

i

pozostawiająca

elipsy,

3)

suplementująca

(doprecyzowująca), czyli uzupełniająca wypowiedź o dodatkową treść, 4) puentująca,
podsumowująca całość treściową.
Zawiadomienia
Zawiadomienia nie zawierają formy czasownika oraz nie mogą jej sensownie przyjąć.
We współczesnym polskim reportażu zajmują średnio 3,1% wszystkich wypowiedzeń (por. tab.
3.). Na średnim poziomie utrzymują się reportaże, takie jak: Krasnojarsk zero Bartosza
Jastrzębskiego, Jędrzeja Morawieckiego oraz Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu
Maxa Cegielskiego. Najwięcej zawiadomień (8,0%) obserwuje się w tekście Abchazja
Wojciecha Góreckiego, w którym wskaźnik występowania równoważników zdań wynosi aż
9,0%. Natomiast najmniej zawiadomień (0,5%) występuje w utworach Ziarno i krew. Podróż
śladami bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka oraz Dryland Konrada Piskały. We
współczesnym polskim reportażu rozstęp zawiadomień jest niewielki i wynosi zaledwie 7,5%,
w przeciwieństwie do prozy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, gdzie rozstęp
wynosi aż 15,5% (Ruszkowski 1997: 88).
Walery Pisarek (1967: 86, 93) podzielił zawiadomienia na dwie podstawowe grupy:
1) mianownikowe i 2) określnikowe. Ten typ konstrukcji we współczesnym polskim reportażu
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najczęściej pełni funkcje: 1) nagłówkową w postaci tytułu lub napisu, a także
2) antycypowania, czyli zapowiadania całości treściowej. W tekście Wielki przypływ
Mikołajewskiego zawiadomienia występują w postaci tytułów kolejnych rozdziałów reportażu,
pełniąc jednocześnie obie z wymienionych powyżej funkcji:
Wyspa na rozdrożu
(Mik. Wielki 9)
Homer
(Mik. Wielki 47)
Historyk
(Mik. Wielki 79)
Chopin
(Mik. Wielki 93)
Pożegnanie
(Mik. Wielki 115)

W

powyższych

strukturach

przeważa

typ

mianownikowy,

który świadczy

o nominalizacji tekstu (por. Topolińska 1977: 175). Tego typu konstrukcje stanowią zapowiedź
pewnej całości treściowej oraz dotyczą opisywanych: 1) miejsc, np. wyspa, 2) postaci, np.
Homer, historyk, Chopin, oraz 3) sytuacji, np. pożegnanie.
Kolejne przykłady zastosowania zawiadomień można dostrzec z tekście Abchazja
Wojciecha Góreckiego, który podobnie jak reportaż Jarosława Mikołajewskiego charakteryzuje
się inicjowaniem treści w postaci tytułu rozdziału54:
Kwiecień 1994
(Gór. Abchazja 45)
Maj 1994
(Gór. Abchazja 55)
Październik – grudzień 1995
(Gór. Abchazja 83)
Poniedziałek, 4 grudnia
(Gór. Abchazja 98)
Listopad 2000
(Gór. Abchazja 135)

54

Tzn. pełni funkcję nagłówkową oraz antycypowania treści.
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Oprócz podstawowej roli zawiadomień, powyższe struktury pełnią także funkcję
temporalną, tzn. umiejscawiają dany wątek w czasie, określają dzień (poniedziałek), miesiąc
(kwiecień, maj, październik – grudzień, listopad) oraz rok (1994, 1995, 2000). W konsekwencji
oddają upływ czasu, zbliżają formę reportażu do pamiętnika lub dziennika, a dodatkowo
potęgują dokumentarność gatunku poprzez skrupulatne określanie dat i przybliżanie faktów.
Kolejną czwartą funkcją, jaką pełnią zawiadomienia, jest zwięzłe naświetlanie „miejsca
zdarzeń, okoliczności im towarzyszących lub przedstawienia lakonicznych refleksji narratora”
(Ruszkowski 1997: 90):
Ledwie ruszamy z Picundy, zatrzymuje nas drogówka. Formalność. Trwa stan
wyjątkowy, po zmroku milicja rejestruje wszystkie auta, które wyjeżdżają na trasę.
(Gór. Abchazja 135)
Postawiła dom, jaki zapamiętała z dzieciństwa, z podwileńskiego zaścianka.
Soplicowo na Kaukazie. Nikołaj nazywał żonę z polska: „moja Jasna”, „Jasoczka” (po
rosyjsku o blondynce mówi się swietłaja albo rusaja – ale nigdy jasnaja).
(Gór. Abchazja 67)

Pokreślone

struktury

reprezentują

zarówno

zawiadomienia

mianownikowe

(formalność), które dopełniają całość treści lakonicznym stwierdzeniem reportera, jak
i określnikowe (Soplicowo na Kaukazie) obrazujące opisywane miejsce.
Ostatnim typem zawiadomień, które występują w badanej próbie reportaży, są
konstrukcje służące zamknięciu, konkludowaniu treści:
Kiosk prowadzony przez Igora i Anatolija znajduje się w sercu Suchumi, przy
alei Pokoju, naprzeciwko kompleksu upamiętniającego wojnę z Gruzinami. Obaj siedzą
tam cały dzień, czytają prasę, popijają winko, rozmawiają ze sobą i z klientami. Mają
pod sześćdziesiątkę, przyjaźnią się od dziecka. Mimo rosyjskich imion są Abchazami.
Przed kioskiem zawsze kręci się trochę ludzi – ktoś przegląda zszywkę rządowej gazety
(kioskarze zachowują numery archiwalne), ktoś sprawdza program telewizyjny, ktoś
szuka planu miasta. Abchaski empik.
(Gór. Abchazja 138)

We współczesnym polskim reportażu zawiadomienia zajmują zatem średnio 3,1%
wszystkich wypowiedzeń. Tego typu struktury występują w postaci mianownikowej oraz
określnikowej, a dodatkowo pełnią funkcje stylistyczne: 1) nagłówkową – w postaci tytułu
rozdziału lub podrozdziału, 2) antycypowania treści, czyli zapowiadania całości treściowej,
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3) temporalną, a więc umiejscowienia w czasie, 4) naświetlającą, konkretyzującą miejsce lub
okoliczności towarzyszące, 5) puentującą, zamykającą treść najczęściej w obrębie akapitu.
Reasumując powyższe rozważania dotyczące struktury wypowiedzeń niewerbalnych
we współczesnym polskim reportażu, należy podkreślić następujące zależności.
1. Wypowiedzenia niewerbalne stanowią średnio 7,7% wszystkich badanych
konstrukcji, co stanowi wskaźnik wyższy od średniej dla dwudziestolecia międzywojennego –
4,7%. Różnice w powyższych wartościach wynikają z większej potrzeby ukazywania faktów
oraz konkretnych, autentycznych wydarzeń we współczesnym polskim reportażu niż w prozie
międzywojnia. Korzystanie z wypowiedzeń niewerbalnych sprzyja dynamizmowi akcji, a tym
samym dokumentarności gatunku. Największy dynamizm obserwujemy w tekście Abchazja
Wojciecha Góreckiego (17,0%), a najmniejszy w utworze Ziarno i krew. Podróż śladami
bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka (1,5%).
2. Równoważniki zdania pokrywają 4,7% badanych struktur syntaktycznych. Najwięcej
równoważników zdań ponownie obserwujemy w teście Abchazja Wojciecha Góreckiego (9%),
a najmniej w utworze Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego –
0,5%. Omawiany typ wypowiedzeń niewerbalnych pełni ważne dla tekstów funkcje
stylistyczne, takie jak: 1) introdukcyjna (wyodrębniająca ważne wątki na początku akapitu),
2) prezentatywna

(obrazująca

konkretne

sytuacje

i

pozostawiająca

tzw.

miejsca

niedookreślone), 3) suplementująca/addytywna (doprecyzowująca wypowiedź o dodatkową
treść, 4) puentująca, (konkludująca).
3. Zawiadomienia obejmują średnio 3,1% wszystkich badanych konstrukcji. Ponownie
największy wskaźnik zawiadomień obserwuje się w Abchazji Wojciecha Góreckiego – 8,0%,
a najmniejszy – 0,5%, w utworach Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan
Dariusza Rosiaka oraz Dryland Konrada Piskały. Pełnią funkcje stylistyczne, takie jak:
1) nagłówkowa (w postaci tytułów rozdziałów), 2) antycypowania treści (zapowiadania całości
treściowej), 3) temporalna (umiejscowienia w czasie), 4) naświetlająca (podkreślająca
kluczowe okoliczności), 5) puentującą (zamykającą treść).
4. Znamiennym elementem stylistyczno-gatunkowym współczesnego polskiego
reportażu jest brak w partiach narracyjnych wykrzyknień, które są charakterystyczne dla partii
dialogowych.
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4.3. Rozkład określeń w wypowiedzeniach pojedynczych rozwiniętych
W badaniach stylistyczno-składniowych ważną funkcję pełnią określenia. Składają się
na nie różne rodzaje przydawek55, dopełnień56, okoliczników57, które mogą się wzajemnie
uzupełniać, a tym samym stwarzać różnorodne kombinacje syntaktyczno-semantyczne.
Określenia wyrażają zależności, okoliczności, cechy, właściwości itp. (por. Żak-Święcicka
1993: 77). Zdaniem Mikołajczaka (1983: 48-49):
badając jakość i nasilenie ilościowe poszczególnych rodzajów określeń,
możemy ustalić, jakie rodzaje zależności, jakie związki, cechy czy atrybuty zwracały
szczególną uwagę autora, a więc w jaki sposób ujmował przedstawioną rzeczywistość,
co w niej akcentował, co go szczególnie interesowało – układ przedmiotów (osób),
związki między nimi (jakie?) czy też ich rozmieszczenie, charakterystyki plastyczne,
kolorystyczne, w ogóle atrybutywne itp.

Za pośrednictwem frekwencji określeń, zwanych także drugorzędnymi częściami
zdania, możemy wnioskować o stylu osobniczym danego autora, a także cechach gatunkowo-rodzajowych. Mają one zatem duży wpływ na stylistyczne oblicze tekstu. Tabela 10. ilustruje
ich rozkład58.

55

Przydawka jest „określeniem w związku, którego podstawę stanowi rzeczownik, rzadziej

zaimek rzeczownikowy, liczebnik rzeczownikowy, urzeczownikowiony przymiotnik lub imiesłów
odmienny, a zatem wyraz oznaczający przedmiot. Najogólniejszą funkcją przydawki jest określenie
cechy tego przedmiotu. Najczęściej jest nią właściwość, tj. ta cecha przedmiotu, dzięki której w jego
budowie, wyglądzie, istocie, zastosowaniu, użyciu itd. jest coś swoistego, wskutek czego można ją
odróżnić od innych przedmiotów zresztą podobnych” (Klemensiewicz 1969: 56).
56

Dopełnienie oznacza „przedmiot, którego jakoś dotyczy czynność, stan, właściwość

wyrażona składnikiem podstawy” (Klemensiewicz 1969: 40).
57

Okolicznik określa się jako „okoliczność, tj. tę treść, która ogranicza wymienione

w podstawie: czynność, stan lub właściwość przez podanie jakiegoś szczegółu dotyczącego ich
przebiegu lub trwania, towarzyszącego im i wpływającego na nie (…)” (Klemensiewicz 1969: 48).
58

Ze względu na to, że przydawki stanowią największą grupę wśród badanych określeń, tabela

10. została uszeregowana pod względem frekwencji przydawki w kolejności od największej do
najmniejszej.
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Tab. 10. Liczbowy i procentowy rozkład określeń w wypowiedzeniach pojedynczych
rozwiniętych w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Reportaż/
Części zd.

Przydawka

Okolicznik

Dopełnienie

Razem

l.

199

48

60

307

%

64,8

15,6

19,5

100,0

Jastrz., Mor.

l.

170

48

59

277

Krasnojarsk

%

61,4

17,3

21,3

100,0

l.

153

58

54

265

%

57,7

21,9

20,4

100,0

l.

166

77

59

302

%

55,0

25,5

19,5

100,0

l.

152

70

59

281

%

54,1

24,9

21,0

100,0

Kop., Saj.

l.

109

55

39

203

Dybuk

%

53,7

27,1

19,2

100,0

Pisk.

l.

113

62

47

222

Dryland

%

50,9

27,9

21,2

100,0

l.

79

49

33

161

%

49,1

30,4

20,5

100,0

Gór.

l.

114

72

56

242

Abchazja

%

47,1

29,8

23,1

100,0

Szab.

l.

125

84

76

285

Zabójca

%

43,9

29,5

26,7

100,0

Średnia

l.

138,0

62,3

54,2

254,5

%

53,8

25,0

21,2

100,0

Ceg. Oko

Ros. Ziarno
Kęs. Czwarty

Janisz. Dom

Mik. Wielki

Tabela 10. pokazuje, że najliczniejszą grupę określeń we współczesnym polskim
reportażu stanowią przydawki, które występują na poziomie blisko 54% (w odniesieniu do
wszystkich badanych przydawek, dopełnień i okoliczników). Dla porównania częstość
występowania przydawki w tekstach naukowych wynosi 71,3%, a literackich 47,7%
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(Mikołajczak 1990: 118)59. Wskaźniki dla stylu współczesnego polskiego reportażu zbliżają go
do tekstów literackich.
Przydawka
Dominacja przydawek we wszystkich badanych tekstach reportażowych świadczy
o przewadze relacji statycznych międzyprzedmiotowych, a dodatkowo wskazuje na nominalny
charakter utworów. Największy udział przydawek przypada na utwór Oko świata. Od
Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego (64,8%), natomiast najmniejszy na reportaż
Witolda Szabłowskiego pt. Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji – 43,9%. Połowa
spośród badanych tekstów utrzymuje współczynnik występowania przydawki powyżej średniej
dla współczesnego polskiego reportażu, np. Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu
(64,8%), Krasnojarsk zero (61,4%),

Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich

chrześcijan (57,7%), Czwarty pożar Teheranu (55%), Dom nad rzeką Loes (54,1%). Powyższe
zależności determinują styl pisany, oddalają narrację współczesnego reportażu polskiego od
odmiany mówionej polszczyzny, która charakteryzuje się małą liczbą przydawek, krótkimi
eliptycznymi wypowiedzeniami niepozwalającymi na gromadzenie dodatkowych epitetów
(Żak-Święcicka 1993: 78).
Zdaniem Krystyny Pisarkowej (1976: 74):
grupa atrybutywna z przymiotnikiem niemal nie istnieje w tekście mówionym,
ponieważ mówiący przyporządkowuje się tendencji, aby zdanie pojedyncze było ze
względu na zrozumiałość możliwie proste. Taki tekst pisany, w którym nie znajdziemy
grupy atrybutywnej z przymiotnikiem, zakwalifikujemy jako tekst potoczny. Będzie to
na przykład list człowieka, który się w zasadzie posługuje wyłącznie polszczyzną
mówioną, a nie pisaną i po pióro sięga w wypadkach zupełnie wyjątkowych.

Przydawki stanowią zatem jeden ze składników syntaktycznych bardzo istotny dla
kształtowania stylu wypowiedzi, rozbudowują podmiot, dopełnienie i okolicznik. Szczególnie
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Stanisław Mikołajczak (1990: 118) zwraca także uwagę na proporcje dla stylu

popularnonaukowego, jednak ze względu na jego hybrydyczność i próbę umiejscowienia omawianego
w niniejszej pracy gatunku reportażu pomiędzy tekstami naukowymi a literackimi, nie przytaczam tego
wskaźnika.
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warta uwagi jest tzw. przydawka właściwościowa60, która określa, charakteryzuje cechy
przedmiotu, opisuje ich jakość, wyodrębnia, a dodatkowo wskazuje na przynależność.
Za przykłady użycia przydawki właściwościowej posłużą wypowiedzenia z tekstu
Maxa Cegielskiego:
Większość mężczyzn brała sobie drugie żony po wielu latach spędzonych
w monogamicznych związkach.
(Ceg. Oko 69)
Stambuł otoczony jest dziś, jak podczas oblężenia, nowymi osiedlami, hordami
blokowisk i nielegalnymi domami pełnymi przybyszów z rubieży.
(Ceg. Oko 92)
Jeszcze przed 1995 rokiem zmniejszenie liczby Greków w Turcji spowodowała
wymiana ludności między obydwoma krajami zaraz po I wojnie światowej i określeniu
nowych granic kraju.
(Ceg. Oko 302)

W

powyższych

przykładach

przydawki

występują

często,

charakteryzują

i wyodrębniają grupy podmiotu, dopełnień oraz okoliczników w postaci określeń, takich jak:
drugie żony, nowymi osiedlami, nielegalnymi domami. Dodatkowo uszczegóławiają opis,
dostarczają cennych w procesie odbioru tekstu detali, a także pomagają czytelnikowi
usytuować podane informacje w kontekście politycznym (określeniu nowych granic kraju),
a także sytuacyjnym (pełnymi przybyszów z rubieży).
Konkludując rozważania dotyczące występowania przydawki, należy zauważyć, że we
współczesnym polskim reportażu pełni ona: 1) funkcję semantyczną – atrybutywną61 oraz

60

Maria Kniagininowa (1959: 131) wyróżnia trzy podstawowe typy przydawek ze względu na

znaczeniowy stosunek do wyrazu określanego, tj.: „1) właściwościowe, tj. określające właściwość
przedmiotu (charakteryzująca, przynależnościowa, wyodrębniająca, ilościowa, pytająca, imiesłowowa);
2) przesunięte, tj. te, w których „odnajdujemy zatarte funkcje podmiotu, dopełnienia lub okolicznika”
(przydawka podmiotowa, dopełniająca, okolicznościowa); 3) orzekające, tj. takie, które oznaczają
właściwość podstawy, orzekając równocześnie o istnieniu tej właściwości”.
61

Według Mirosławy Magajewskiej (2005: 46-47) termin atrybutywny może być rozumiany

w znaczeniu węższym i szerszym. Tradycyjnie odnosi się do występowania w grupie nominalnej
w pozycji członu podrzędnego, natomiast w znaczeniu szerokim dotyczy wszystkich połączeń
niewspółrzędnych w zdaniu, jest równoznaczny z terminem determinacja i oznacza wszystkie człony
określające, takie jak: przydawka, dopełnienie, okolicznik. W niniejszej pracy przyjmuję jednak
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2) funkcje stylistyczne62, takie jak: a) charakteryzująco-poznawcza (dokładne przedstawienie
przedmiotów, wzbogacanie treści wyrazu określanego), b) dyferencjacyjna (wyodrębniającą),
c) kontekstotwórcza. Powyższe zależności w konsekwencji zbliżają ten gatunek do stylu
literackiego.
Okolicznik
Kolejną grupę określeń, która występuje we współczesnym polskim reportażu stanowią
okoliczniki, które sytuują czynności w czasie i przestrzeni, podają uwarunkowania wpływające
na ich przebieg oraz określają wszelkie możliwe okoliczności (Żak-Święcicka 1993: 92).
Stanowią najbardziej zróżnicowaną semantycznie klasę określeń wypowiedzeniowych oraz
precyzują m.in.: czas i miejsce, cele, przyczyny i skutki czy sposób przebiegania akcji.
Okolicznik pełni funkcję semantyczną modyfikującą, ponieważ łączy się z orzeczeniem na
zasadzie fakultatywnej (Pisarkowa 1984: 66). Ta część zdania doprecyzowuje zatem znaczenie
wypowiedzenia, a jej usunięcie, choć powoduje zubożenie semantyczne, nie skutkuje
znaczącymi konsekwencjami gramatycznymi.
Przeciętna frekwencja okoliczników w badanych tekstach wynosi 25%, co stanowi
wartość zbliżoną do rozkładu okoliczników w utworach literackich – 24,6% (Mikołajczak
1990: 118). Natomiast częstość występowania określeń okolicznikowych w tekstach
naukowych wynosi 12,2%, a literackich 24,6% (Mikołajczak 1990: 118). Okoliczniki
najczęściej występują w tekście Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego (30,4%),
natomiast najrzadziej w utworze Maxa Cegielskiego Oko świata. Od Konstantynopola do
Stambułu (15,6%). W ponad połowie spośród badanych reportaży okoliczniki utrzymują się na
poziomie wyższym niż średnia dla współczesnego polskiego reportażu, np. 25,5% – Czwarty
pożar Teheranu, 27,1% – Dybuk. Opowieść o nieważności świata, 27,9% – Dryland, 29,5 –
Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji, 29,8% – Abchazja, 30,4% – Wielki przypływ.

stanowisko Kazimierza Polańskiego (1993: 649), według którego związek atrybutywny to „stosunek
syntaktyczny zachodzący między rzeczownikiem i określającym go przymiotnikiem, np. pol. Ładna
dziewczyna, ang. a beautiful girl”.
62

Małgorzata Rybka (2002: 92) podkreśla, że rola określeń wynika w dużej mierze z tematyki

utworu, jego gatunku i okresu powstania. Natomiast w kontekście składni tekstów poetyckich, rozróżnia
następujące funkcje stylistyczne przydawek: „obrazującą, wyodrębniającą, precyzującą, lokalizującą,
indywidualizującą, kontrastującą, symbolizującą, mitologizującą i intertekstualną”.
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Poniżej

przedstawiam

przykłady

użycia

okolicznika

w

tekście

Jarosława

Mikołajewskiego:
Za budynkiem straży, po prawej wchodzę w przesmyk z pomalowanymi
schodami.
(Mik. Wielki 47)
I przy użyciu tych znalezionych przedmiotów zacząłem tworzyć własne prace
plastyczne.
(Mik. Wielki 60)
Od pewnego momentu zacząłem znajdować również rzeczy imigrantów.
(Mik. Wielki 60)

Za przyczyny wysokiej frekwencji występowania okolicznika uznaję pełnienie funkcji
modyfikującej okolicznika – częściowej zmiany treści nienaruszającej istoty rzeczy za
pośrednictwem dookreślenia czasu, miejsca oraz wszelkich okoliczności. Jak wynika
z obserwacji, we współczesnym reportażu polskim najczęściej występują trzy typy
okoliczników: 1) miejsca, które poza wyznaczaniem przestrzeni obejmują elementy, takie jak:
„punkt wyjścia czynności, punkt dojścia, linie przecięcia oznaczonego terenu, odpowiednia
część danego terenu” (Jodłowski 1976: 92), 2) sposobu informującego o sposobie wykonania
czynności oraz 3) czasu lokalizującego zdarzenia. Okoliczniki we współczesnym polskim
reportażu pełnią zatem: 1) funkcję semantyczną: modyfikującą, a dodatkowo 2) funkcje
stylistyczne: a) lokalizującą, b) sytuującą oraz c) temporalną.
Dopełnienie
Ostatnią pod względem frekwencji grupę określeń stanowią dopełnienia, które są ściśle
powiązane relacyjnie z orzeczeniem, stanowią najbardziej dynamiczną część składni,
a jednocześnie odwołują się do wzorów polszczyzny mówionej charakterystycznej dla partii
dialogowych. Zdaniem Małgorzaty Rybki (2002: 94):
wartość semantyczna i forma tej części wypowiedzenia podporządkowane są
zatem, po pierwsze, orzeczeniu, które dopełnienie określa, niejednokrotnie również
determinując jego znaczenie, po wtóre, tematyce utworu oraz dominującemu w danym
tekście stylowi.
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W analizowanym materiale średnia występowania dopełnień wynosi 21,2%. Dla
porównania frekwencja omawianej grupy określeń w tekstach naukowych wynosi 16,5%,
a literackich 27,7% (Mikołajczak 1990: 118). Najwięcej dopełnień notuję w tekście Zabójca
z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (26,7%), natomiast najmniej
w reportażu Dybuk. Opowieść o nieważności świata Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny
Sajewicz (19,2%). Powyżej średniej dla współczesnego reportażu polskiego plasują się tylko
trzy teksty, takie jak: Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji – 26,7%, Abchazja – 23,1%
oraz Krasnojarsk zero – 21,3%.
Przykładowe

użycia

dopełnień

przestawiają

wypowiedzenia

z

reportażu

Szabłowskiego:
Kilka miesięcy później Hikmet zostaje oskarżony o namawianie żołnierzy do
buntu.
(Szab. Zabójca 21)
W 2002 roku Memed Hikmet Borzęcki składa podanie o przywrócenie
obywatelstwa tureckiego.
(Szab. Zabójca 40)
Dziesięć lat później turecki rząd zdejmuje go z indeksu.
(Szab. Zabójca 41)

Na podstawie powyższych wypowiedzeń można stwierdzić, że dopełnienia są
obligatoryjne i silnie związane znaczeniowo z orzeczeniem, stanowią integralną semantycznie
część zdania, a co za tym idzie nie mogą zostać pominięte. We współczesnym polskim
reportażu dopełnienia pełnią zatem: 1) funkcję semantyczną suplementującą oraz 2) funkcje
stylistyczne: a) sensotwórczą oraz b) dynamizującą. Jednocześnie niski współczynnik
występowania dopełnień charakteryzuje narrację współczesnego polskiego reportażu, dla której
typowe są cechy odmiany pisanej polszczyzny (w tym mała liczba występowania dopełnień).
Podsumowując powyższe rozważania dotyczące drugorzędnych określeń we
współczesnym reportażu polskim, należy zauważyć, że przydawka, okolicznik i dopełnienie
stanowią ważne elementy pod względem stylistyczno-syntaktycznym.
1. Przydawka występuje średnio z częstotliwością na poziomie blisko 54% i jest
najczęstszym określeniem we współczesnym polskim reportażu, co zbliża omawiany gatunek
do stylistyki tekstów literackich, jest jednym z elementów świadczących o nominalnym
charakterze utworów reportażowych, relacjach statycznych oraz użyciu cech właściwych dla
pisanej odmiany polszczyzny. Najwyższy wskaźnik występowania przydawki notuje się
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w reportażu Maxa Cegielskiego pt. Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu (64,8%),
natomiast najmniejszy w tekście Witolda Szabłowskiego pt. Zabójca z miasta moreli.
Reportaże z Turcji (43,9%). We współczesnym reportażu polskim przydawka pełni następujące
funkcje: 1) semantyczną – atrybutywną, oraz 2) stylistyczne: a) charakteryzująco-poznawczą,
b) dyferencjacyjną, c) kontekstotwórczą.
2. Średnia częstość występowania okolicznika we współczesnym polskim reportażu
wynosi 25,0%. Okolicznik jest zatem ważny w kształtowaniu stylu reportażowego, ponieważ
podkreśla wagę konkretnych danych w reportażu, takich jak: data, miejsce i okoliczności,
wskazuje na dokumentarność i opieranie się na faktach, a tym samym zbliża ten gatunek do
tekstów dziennikarskich. Najwięcej okoliczników obserwujemy w tekście Wielki przypływ
Jarosława Mikołajewskiego, 30,4%, natomiast najmniej w reportażu Oko świata. Od
Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego, 15,6%. W kontekście omawianego gatunku
okolicznik pełni funkcje: 1) semantyczną modyfikującą, oraz 2) stylistyczne: a) lokalizującą,
b) temporalną i c) sytuującą.
3. Dopełnienie występuje z najmniejszą częstotliwością we współczesnym polskim
reportażu (21,2%), ponieważ wskazuje na charakterystyczne dla wzorców polszczyzny
mówionej relacje dynamiczne, które w narracji tekstów reportażowych są rzadsze, niemniej
notowane. Spośród badanych reportaży najwięcej dopełnień notuje się w tekście Zabójca
z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (26,7%), a najmniej w utworze
Andrzeja Kopczyńskiego i Anny Sajewicz pt. Dybuk. Opowieść o nieważności świata (19,2%).
Dopełnienie, w przeciwieństwie do okolicznika, łączy się z orzeczeniem na zasadzie
obligatoryjnej, czyli uzupełnia treść wypowiedzenia. W konsekwencji pełni funkcje:
1) semantyczną – suplementującą, i 2) stylistyczne: a) sensotwórczą i b) dynamizującą.
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Rozdział 5. Budowa wypowiedzeń złożonych
Wypowiedzenia złożone we współczesnym polskim reportażu zajmują średnio 57,3%
wszystkich badanych konstrukcji. Podany procentowy udział jest bliski wartościom:
a) podręczników – 57,7%, b) tekstów naukowych – 58,8% (Mikołajczak 1990: 135), a także
c) utworów

dwudziestolecia

międzywojennego

–

57,9%

(Ruszkowski

1997:

39).

Współczynnik ekstensji wypowiedzeń złożonych zbliża zatem współczesny polski reportaż do
tekstów naukowych, a tym samym oddala od literackich (36,2%). Wypowiedzenia złożone
stanowią najbardziej wyrazisty i rozbudowany ilościowo element składniowy reportaży
literackich, odbijają myślenie naukowe typu sukcesywnego, „w którym wszystkie zależności,
uwarunkowania, następstwa itd. zostają logicznie przełożone na linearny ciąg struktur
składniowych” (Mikołajczak 1990: 133), a ich podstawowe cechy są determinowane przez
krotność członów i rodzaj połączeń międzywyrazowych.
Klasyfikacja wypowiedzeń złożonych różni się w zależności od kryteriów
semantycznych i strukturalnych przyjętych przez badaczy (por. Walczak 1991: 291-400).
Tradycyjnie rozpowszechnił się podział na konstrukcje parataktyczne i hipotaktyczne, który
jednak często poddawany jest krytyce (por. Żak-Święcicka 1993: 129). Na płynność granic
pomiędzy parataksą i hipotaksą zwracają uwagę między innymi: Krystyna Pisarkowa (1974),
Maciej Grochowski (1984), Grzegorz Walczak (1991) czy Marek Ruszkowski (2001), który
poświęcił tzw. kategoriom pośrednim oddzielną monografię63. Zdaniem wymienionych
badaczy nieostrość granicy pomiędzy wypowiedzeniami parataktycznymi i hipotaktycznymi
może prowadzić do tworzenia licznych kategorii stojących na pograniczu obu klas.
W niniejszym rozdziale opieram się przede wszystkim na ustaleniach metodologicznych
Zenona Klemensiewicza i Stanisława Jodłowskiego przy dokonywanej analizie stylistyczno-

63

Marek Ruszkowski (2001: 56-58) zwrócił szczególną uwagę na trudności interpretacyjne

pomiędzy: 1) parataksą łączną i hipotaksą przyczynową, 2) parataksą łączną i hipotaksą dopełnieniową,
3) parataksą łączną i hipotaksą czasową, 4) parataksą łączną i hipotaksą warunkową, 5) parataksą łączną
i hipotaksą przyzwolenia, 6) parataksą włączną i hipotaksą przyczynową, 7) parataksą włączną
i hipotaksą przydawkową, 8) parataksą włączną i hipotaksą dopełnieniową, 9) parataksą włączną
i hipotaksą okolicznikową sposobu, 10) parataksą włączną i hipotaksą podmiotową.
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-składniowej. Poniższa tabela ilustruje rozkład rodzajów wypowiedzeń złożonych w badanych
partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu64.
Tab. 11. Liczbowy i procentowy rozkład rodzajów wypowiedzeń złożonych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu w odniesieniu do ogółu badanych konstrukcji
pojedynczych i złożonych.

Reportaż

Zd. hip.

Zd. hip.-par.

Zd. par.

Wyp. złoż.

Wyp.

(ZH)

(ZHP)

(ZP)

zest. (WZZ)

wewn. nawiąz.
(WWN)

Wyp.
złożone
ogółem

l.

64

32

28

10

3

137

%

32,0

16,0

14,0

5,0

1,5

68,5

Kop., Saj.

l.

63

37

19

11

3

133

Dybuk

%

31,5

18,5

9,5

5,5

1,5

66,5

l.

50

20

31

14

5

120

%

25,0

10,0

15,5

7,0

2,5

60,0

l.

48

34

28

20

8

138

%

24,0

17,0

14,0

10,0

4,0

69,0

l.

45

40

16

9

3

113

%

22,5

20,0

8,0

4,5

1,5

56,5

l.

42

18

38

30

2

130

%

21,0

9,0

19,0

15,0

1,0

65,0

l.

34

29

30

9

4

106

%

17,0

14,5

15,0

4,5

2,0

53,0

l.

33

15

18

4

2

72

%

16,5

7,5

9,0

2,0

1,0

36,0

Jastrz., Mor.

l.

28

20

27

15

18

108

Krasnojarsk

%

14,0

10,0

13,5

7,5

9,0

54,0

l.

21

15

21

16

15

88

%

10,5

7,5

10,5

8,0

7,5

44,0

Ceg. Oko

Mik. Wielki

Ros. Ziarno
Kęs. Czwarty

Pisk. Dryland

Janisz. Dom
Szab. Zabójca

Gór. Abchazja
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Ze względu na to, że zdania hipotaktyczne stanowią największą grupę wśród wypowiedzeń

złożonych, tabela 11. została uszeregowana pod względem frekwencji hipotaksy w kolejności od
największej do najmniejszej.
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Reportaż

Zd. hip.

Zd. hip.-par.

Zd. par.

Wyp. złoż.

Wyp.

(ZH)

(ZHP)

(ZP)

zest. (WZZ)

wewn. nawiąz.
(WWN)

Średnia

Wyp.
złożone
ogółem

l.

42,8

26,0

25,6

13,8

6,3

114,5

%

21,4

13,0

12,8

6,9

3,2

57,3

Spośród wszystkich badanych wypowiedzeń złożonych zdecydowanie dominują zdania
hipotaktyczne – 21,4%. Następne pod względem frekwencji plasują się konstrukcje
hipotaktyczno-parataktyczne – 13,0%, parataktyczne – 12,8%, zestawione – 6,9%, a na samym
końcu wewnętrznie nawiązane – 3,2%. Znamienną cechą gatunkową współczesnego polskiego
reportażu jest brak tzw. wypowiedzeń luźno powiązanych, co świadczy o znacznym
uporządkowaniu strukturalnym partii narracyjnych.
Przewaga występowania zdań złożonych podrzędnie wskazuje na hipotaktyczność
składni, co pociąga za sobą szereg konsekwencji, a także jest punktem wyjścia dla cech
stylistycznych gatunku (por. Wierzbicka 1966: 21). Powyższa zależność świadczy także
o przewadze tendencji werbalnej nad nominalną we współczesnym polskim reportażu.
Zdaniem Anny Wierzbickiej (1996: 32):
nic w tym dziwnego: zdanie złożone zawiera tyle członów składowych, ile
orzeczeń. Liczba orzeczeń nie pokrywa się oczywiście z liczbą czasowników, jednakże
im więcej orzeczeń, tym więcej czasowników. Dopełnienia, przydawki, okoliczniki to
części zdania wyrażane w zasadzie nie czasownikowo – zdania dopełnieniowe,
przydawkowe, okolicznikowe opierają się na czasownikach.

Istotnie wysoki wskaźnik zdań hipotaktycznych znamionuje również znaczny stopień
intelektualizacji współczesnego polskiego reportażu. Zdaniem Zenona Klemensiewicza (1982:
457):
ze stanowiska stylistycznego ważna jest różnica stopnia intelektualizacji,
a w związku z tym jasności i dokładności z jednej, prostoty i łatwości z drugiej strony –
w ujęciu parataktycznym a hipotaktycznym. Zapewne parataksa jest łatwiejszą postacią
kształtowania syntaktycznego, odznacza się większą prostotą i naturalnością, graniczącą
nieraz z prymitywizmem.

Oznacza to zatem, że cechy, takie jak: jasność, dokładność, prostota i łatwość, stanowią
ważny wyznacznik stopnia intelektualizacji tekstów będący odbiciem myślenia naukowego na
poziomie języka. Proces skomplikowania myślowego wzrasta, począwszy od wypowiedzeń
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parataktycznych łącznych (rejestrujących stan rzeczy), przeciwstawnych i rozłącznych
(interpretujących rzeczywistość), poprzez wynikowe (stanowiące skrócone wnioskowanie), aż
po obejmujące kilka stanów rzeczy zdania hipotaktyczne (Klemensiewicz 1982: 457-458).

5.1. Struktura wypowiedzeń współrzędnych
Zenon Klemensiewicz rozróżnia dwa podstawowe typy stosunków syntaktycznych
wypowiedzeń składowych w wypowiedzeniu złożonym: współrzędny oraz niewspółrzędny.
W niniejszym podrozdziale przedstawię pierwszy typ charakteryzujący się zestawieniem
dwóch niezależnych od siebie treści nabywających w zespoleniu dodatkowego sensu:
który stąd wynika, że oba zespolone wypowiedzenia obustronnie, wzajemnie
i jednorodnie się uzależniają na tle pewnego stosunku myślowego; wyznacza go realne
znaczenie wypowiedzeń zespolonych oraz obecny między nimi, ale do żadnego z osobna
nie przynależny wyrazowy wskaźnik zespolenia, a w jego braku swoista linia
intonacyjna obu wypowiedzeń zespolonych (Klemensiewicz 1969: 70).

Według autorów Słownika terminologii językoznawczej (Gołąb, Heinz, Polański 1970b:
412) parataksa oznacza współrzędność, czyli:
taki związek dwu członów syntaktycznych (wyrazów, syntagm, zdań), których
znaczenia pozostają do siebie w stosunku logicznie równorzędnym, syntaktyczna zaś
forma żadnego z nich nie jest zależna od członu drugiego (…). Niektórzy przez parataksę
rozumieją tylko współrzędny układ zdań, inni zaliczają tutaj nie tylko określone stosunki
syntaktyczne, ale odnoszą pojęcie parataksy także do odpowiednich zjawisk
słowotwórczych (np. czerwono-biały – to złożenie parataktyczne, zaś brzuchomówca –
hipotaktyczne).

Natomiast zdaniem Marka Ruszkowskiego (1997: 113) za konstrukcje parataktyczne
przyjmuje się wypowiedzenia, w których „1. człony znajdują się na tym samym poziomie
hierarchii składniowej i są od siebie wzajemnie niezależne; 2. człony zespolone są spójnikiem
fakultatywnym

(ekwiwalentem

spójnika

bywa

przecinek)

lub

obligatoryjnym”.

Wypowiedzenia parataktyczne składają się zatem z członów składniowych: a) logicznie
współrzędnych, b) syntaktycznie niezależnych wobec siebie, a jednocześnie c) zespolonych
spójnikiem obligatoryjnym lub fakultatywnym. Wpływają na prostotę, naturalność
wypowiedzi, odpowiadają konkretnemu aspektowi rzeczywistości, pozwalają przedstawić
wrażenia, a także najbardziej istotne i ekspresywne elementy bez wnikania w wewnętrzne
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powiązania i zależności. Cechy charakteryzujące parataksę świadczą również o jej małej
przydatności do prezentowania złożonych zależności analizowanych w pracach naukowych.
Tab. 12. Liczbowy i procentowy udział wypowiedzeń parataktycznych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
% parataksy w stosunku do ogółu badanych

Reportaż

l.

Pisk. Dryland

38

19,0

Mik. Wielki

31

15,5

Janisz. Dom

30

15,0

Ceg. Oko

28

14,0

Ros. Ziarno

28

14,0

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

27

13,5

Gór. Abchazja

21

10,5

Kop., Saj. Dybuk

19

9,5

Szab. Zabójca

18

9,0

Kęs. Czwarty

16

8,0

Średnia

25,6

12,8

konstrukcji

Parataksa pokrywa blisko 13% wszystkich badanych konstrukcji współczesnego
polskiego reportażu, co tym samym stanowi nieco niższy wskaźnik niż średnia dla
dwudziestolecia międzywojennego i wynosi około 17%. Wokół średniej oscylują utwory, takie
jak: Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego (13,5%), Ziarno
i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka (14%) oraz Oko
świata. Od Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego (14%). Najwięcej konstrukcji
współrzędnych występuje w reportażu Dryland Konrada Piskały (19%), natomiast najmniej
w tekście Czwarty pożar Teheranu Marka Kęskrawca (8%). Parametr występowania
wypowiedzeń współrzędnych w omawianym gatunku nie jest szczególnie wysoki. Przyczyn
takiego zjawiska można doszukiwać się m.in. w nacechowaniu ekspresywnym parataksy65 oraz
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Zdaniem Krystyny Pisarkowej (1975: 87): „funkcję 1. ekspresywną, manifestacji własnego ja

nadawcy (bez chęci pozyskania odbiorcy, „nieperswazja”) reprezentuje część parataksy. Jest to nizanie,
dodawanie zdań łącznych, przeciwstawnych i rozłącznych”.
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w przewadze użycia wypowiedzeń złożonych współrzędnie w mówionej odmianie języka66,
która jest daleka od cech gatunkowych reportażu.
Wypowiedzenia parataktyczne pełnią we współczesnym polskim reportażu kilka
podstawowych funkcji stylistycznych. Pierwszą z nich jest funkcja sprawozdawcza, raportująca
przebieg zdarzeń i wypadków. Za przykłady posłużą zdania współrzędne z tekstu Konrada
Piskały:
Dwieście siedemdziesiąt tysięcy osób uciekło do obozów pomocy, czternaście
tysięcy nomadów przetransportowano rosyjskimi samolotami na południe.
(Pisk. Dryland 53)
W styczniu 1979 roku został zwołany pierwszy Kongres Somalijskiej
Rewolucyjnej Partii Socjalistycznej (Somali Revolutionary Socialist Party, SRSP),
opracowano tekst nowej konstytucji i zaplanowano na późniejszy termin w 1979 roku
wybory na stanowiska prezydenckie i partyjne.
(Pisk. Dryland 87)
Siedemnastu uznano za winnych „narażenia na szwank jedności, wolności
i bezpieczeństwa narodu” i skazano na karę śmierci, trzydziestu czterech skazano na karę
pozbawienia wolności od dwudziestu do trzydziestu lat za zaniechanie doniesienia
o konspiracyjnych działaniach, a dwudziestu jeden uniewinniono.
(Pisk. Dryland 87)
Oskarżonym zapewniono pełnomocników prawnych, a ich bliskim zezwolono
na udział w procesie oraz odwiedziny uwięzionych.
(Pisk. Dryland 87)

Reporter za pośrednictwem parataksy przedstawia ważne fakty: a) społeczne (ucieczka
do obozów pomocy, transport rosyjskimi samolotami na południe), b) polityczne (zwołanie
kongresu, opracowanie tekstu nowej konstytucji, wybory na stanowiska prezydenckie
i partyjne).

Dodatkowo

dysponuje

określonymi

danymi:

a)

liczbowymi

(dwieście

siedemdziesiąt tysięcy osób, czternaście tysięcy nomadów, siedemnastu uznano za winnych,
trzydziestu czterech skazano na karę), b) temporalnymi (w styczniu 1979 roku, zaplanowano
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Według Krystyny Pisarkowej (1975: 86): „o konstrukcji wypowiedzenia mówionego istnieje

kilka utartych sądów. Wiadomo więc na podstawie dokonanych badań i na podstawie łatwo – jak się
sądzi – sprawdzalnego intuicyjnego rozumowania, że w języku mówionym posługujemy się chętniej
zdaniami pojedynczymi niż złożonymi, a wśród złożonych przedkładamy parataksą nad hipotaksę. Są
to mniemania częściowo tylko potwierdzone faktami w naszych tekstach”.
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na późniejszy termin w 1979 roku), a także c) terminologicznymi (np. Somali Revolutionary
Socialist Party, SRSP). Powyższe fragmenty charakteryzuje obiektywizm oraz relacjonowanie
przebiegu zdarzeń, co potwierdza tezę o dokumentarności omawianego gatunku.
Drugą funkcją stylistyczną wypowiedzeń parataktycznych współczesnego reportażu
polskiego jest impresyjność. Narracja oparta na wrażeniach występuje m.in. w utworze Dom
nad rzeką Loes, w którym parataksa pokrywa 15% ogółu wszystkich konstrukcji. Przytoczone
poniżej zdania przywołują malarskość obrazu, odnoszą się do: a) kolorów (szmaragd, biel),
b) pory dnia (jasność, ciemność, zmrok), a także c) odczuć (chłód). Wpływają na poetyckość
opisu, możliwość zmysłowego wyobrażenia określonego miejsca i sytuacji:
Morze przed nami było szmaragdowe, a piasek biały.
(Janisz. Dom 77)
Było wciąż jasno, ale zmrok miał zaraz nadejść.
(Janisz. Dom 82)
Słońce pstryknie palcami i wszystko pogrąży się w ciemności.
(Janisz. Dom 82)
Siedzą i podziwiają tę panoramę, odległą wyspę, rozmytą w błękicie wilgoci
zawieszonej nad skrawkiem oddzielającego ją morza, wznoszącą się nad powierzchnię
wody w obietnicy kryjącego się na jej szczycie chłodu.
(Janisz. Dom 90)

Parataksa we współczesnym polskim reportażu może także służyć opisowi. Funkcja
deskryptywna przejawia się m.in. w tekście Abchazja Wojciecha Góreckiego, w którym
znamienną cechą jest identyczny współczynnik występowania zdań złożonych współrzędnie
i podrzędnie – 10,5%. W poniższych konstrukcjach narrator dokonał opisu miejsca lub sytuacji:
Sytuacja prędzej czy później się ustabilizuje i zapanuje porządek, ale to już
będzie inny porządek, nie taki jak przed wojną.
(Gór. Abchazja 64)
Miał pięć kopuł, wznosił się na wysokość czterdziestu metrów i mógł pomieścić
trzy tysiące wiernych.
(Gór. Abchazja 78)
Klasztor był już w tym czasie popularnym celem pielgrzymek, a także świetnie
zorganizowanym przedsiębiorstwem.
(Gór. Abchazja 78)
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Współczynniki rozbudowy parataksy
Współczynnikami rozbudowy parataksy są średnia długość mierzona liczbą składników
oraz krotność zdań składowych. Tabela 13. przedstawia średnią długość wypowiedzeń
parataktycznych we współczesnym polskim reportażu.
Tab. 13. Średnia długość wypowiedzeń parataktycznych mierzona liczbą składników
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Reportaż

Średnia liczba składników

Kęs. Czwarty

12,5

Janisz. Dom

12,5

Ros. Ziarno

10,9

Gór. Abchazja

10,2

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

9,9

Ceg. Oko

9,8

Kop., Saj. Dybuk

9,0

Mik. Wielki

8,9

Pisk. Dryland

8,6

Szab. Zabójca

8,2

Średnia

10,1

Z powyższej tabeli wynika, że średnia długość wypowiedzeń złożonych współrzędnie
wynosi 10,1 składnika, co stanowi wartość zbliżoną do polskiej prozy artystycznej
dwudziestolecia międzywojennego – 10,5 (por. Ruszkowski 1997: 120). Zgodnie z przyjętym
przeze mnie podziałem długości wypowiedzeń mogę stwierdzić, że średnia rozbudowa linearna
zdań parataktycznych mieści się w przyjętym przeze mnie przedziale konstrukcji średnio-umiarkowanych o długości od 6 do 10 składników67. Do wypowiedzeń długich kwalifikuję
struktury o minimalnej liczbie składników równej 11, które obserwuje się w reportażach, takich
jak: Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka (wartość
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Średnia długość 10,1 po zaokrągleniu przyjmuje wartość równą 10, a tym samym mieści się

w przyjętym przeze mnie przedziale konstrukcji średnio-umiarkowanych.
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10,9)68, Czwarty pożar Teheranu Marka Kęskrawca oraz Dom nad rzeką Loes Mateusza
Janiszewskiego o średniej liczbie równej 12,5. Poniżej przedstawiam przykłady długich
konstrukcji:
Nazwa ta oznacza „dawcę życia”, ale dziś trudno byłoby sobie wyobrazić
bardziej nietrafione określenie.
(Kęs. Czwarty 202)
Zlikwidował większość antyzachodnich graffiti na murach, zaczął ściągać
skutecznie podatki z bazaru, wcześniej nietykalnego ze względu na ścisłe koneksje
z religijną władzą.
(Kęs. Czwarty 239)
Proces Karbascziego o zdefraudowanie pięciu milionów dolarów był
transmitowany w 1999 roku przez telewizję i do dziś wspominany jest przez
teherańczyków z wypiekami a twarzach.
(Kęs. Czwarty 239)

Zdania z reportażu Czwarty pożar Teheranu. Reportaże z Turcji przyjmują długość
składników równą: 12, 17 i 16, przedstawiają relacje międzyprzedmiotowe (statyczne),
a dodatkowo objaśniają czytelnikowi nieznane nazwy (np. dawcę życia) oraz relacjonują
minione wydarzenia (np. likwidacja graffiti, telewizyjna transmisja procesu). Tekst Marka
Kęskrawca jest najbardziej rozbudowany pod względem liczby składników, ale jednocześnie
charakteryzuje

się

najmniejszym

współczynnikiem

występowania

wypowiedzeń

parataktycznych (por. tab. 11.).
Natomiast w utworze Konrada Piskały obserwujemy zjawisko odwrotne, to znaczy:
parametr średniej długości wypowiedzeń jest niski, a zarazem procent parataksy największy
spośród wszystkich badanych reportaży. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić zależności
pomiędzy procentową frekwencją parataksy a rozbudową linearną wypowiedzeń. W tekstach
Dryland Konrada Piskały oraz Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda
Szabłowskiego notuje się najmniejsze współczynniki występowania konstrukcji współrzędnie
złożonych, to znaczy kolejno 8,6 i 8,2. W wymienionych tekstach występują także
wypowiedzenia krótkie (do 5 elementów), które przedstawiają relacje dynamiczne
i koncentrują się na przebiegu zdarzeń poprzez użycie czasowników:
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Średnia długość 10,9 po zaokrągleniu przyjmuje wartość równą 11, a tym samym mieści się

w przyjętym przeze mnie przedziale konstrukcji długich.
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Następnego dnia spakował się i wyjechał.
(Pisk. Dryland 147)
Samolot zanurzał się w nie i wypływał.
(Pisk. Dryland 154)
Wstaje i odwraca się do mnie plecami.
(Pisk. Dryland 190)
Zatrąbił i siedzimy w ciemnościach.
(Pisk. Dryland 215)

Kolejnym parametrem rozbudowy parataksy jest liczba członów składowych, która
wskazuje na stopień złożoności semantyki wypowiedzenia (por. Mikołajczak 1990: 136). We
współczesnym polskim reportażu omawiany średni wskaźnik wynosi 2,4 i jest identyczny jak
w prozie międzywojnia. We wszystkich badanych tekstach współczesnego polskiego reportażu
obserwujemy dominację konstrukcji 2-członowych. Duża krotność w tekście Zabójca z miasta
moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (2,7) została osiągnięta dzięki znacznemu
ograniczeniu długości zdań składowych (średnio 8,2 składnika). Natomiast w utworze Czwarty
pożar Teheranu Kęskrawca występuje zjawisko odwrotne – wypowiedzenia parataktyczne,
pomimo największej liczby składników wynoszącej 12,5, mają równocześnie najmniejszą
przeciętną krotność równą 2,2.
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Tab. 14. Krotność wypowiedzeń parataktycznych w partiach narracyjnych
współczesnego polskiego reportażu.

Utwór/ Liczba zdań

2

3

4

5

7

Razem

Średnia
2,7

składowych
Szab.

l.

10

4

3

1

0

18

Zabójca

%

55,6

22,2

16,7

5,6

0

100,0

Gór.

l.

13

6

2

0

0

21

Abchazja

%

61,9

28,6

9,5

0

0

100,0

Jastrz., Mor.

l.

22

1

2

1

1

27

Krasnojarsk

%

81,5

3,7

7,4

3,7

3,7

100,0

l.

22

6

1

1

0

30

%

73,3

20,0

3,3

3,3

0

100,0

l.

23

6

2

0

0

31

%

74,2

19,4

6,5

0

0

100,0

Pisk.

l.

31

5

1

1

0

38

Dryland

%

81,6

13,2

2,6

2,6

0

100,0

l.

21

6

1

0

0

28

%

75,0

21,4

3,6

0

0

100,0

l.

22

6

0

0

0

28

%

78,6

21,4

0

0

0

100,0

Kęs.

l.

13

3

0

0

0

16

Czwarty

%

81,3

18,8

0

0

0

100,0

Kop., Saj.

l.

16

3

0

0

0

19

Dybuk

%

84,2

15,8

0

0

0

100,0

Janisz. Dom

Mik. Wielki

Ceg. Oko

Ros. Ziarno

2,5

2,5

2,4

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

Do reportaży o dużej krotności wypowiedzeń – 5 lub 7 członów składowych, zalicza się
teksty Witolda Szabłowskiego, Mateusza Janiszewskiego, Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja
Morawieckiego oraz Konrada Piskały:
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Że chodzić będą po tym świecie śliczne dziewczyny (1) i kochać się one będą
z przystojnymi chłopcami (2), słońce będzie ich opalać (3), wiatr będzie muskał ich
skórę (4), nadjeziorne knieje i tataraki, wonne leśne polany będą słuchać ich westchnień
i śmiechów (5), spojrzenia będą rozrumieniać ich policzki (6) i rozświetlać oczy (7).
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 185)
Oglądali (1), dyskutowali (2), fotografowali (3), objaśniali dzieciom (4), spierali
się między sobą (5).
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 100)
Zawracamy (1), wycofujemy się (2), kręcimy (3), pytamy o drogę (4), ale
niewielu mieszkańców Hargejsy zna nazwy ulic (5).
(Pisk. Dryland 220)
To powoduje inflację snów, spadek ich wartości (1); stają się nijakie i płytkie
(2), stają się swoim własnym przedstawieniem, spektaklem, płaską projekcją
spieczonych ze sobą warstw sennych marzeń (3) – zmieniają się w nieistniejącą,
wyimaginowaną taflę, sen o śnie (4) i jako taki – ulegają w końcu spieniężeniu (5).
(Janisz. Dom 125)

Pierwsze wypowiedzenie parataktyczne składające się z 7 członów składowych ma
charakter deliberatywny, dotyczy przemijania i wyraża żal na temat nieustannego biegu świata.
Dwa kolejne zdania przybierają charakter wyliczeń czasownikowych na temat czynności
wykonywanych przez ludzi w Muzeum Krasnojarskim oraz czynności reportera próbującego
przedostać się do określonego miejsca. Orzeczenia, takie jak: oglądali, dyskutowali,
fotografowali, objaśniali, spierali się, zawracamy, wycofujemy się, kręcimy, pytamy, zna,
zdecydowanie dynamizują akcję, nie wnikają w skomplikowane relacje i przedstawiają
następujące po sobie czynności. Nieco inny charakter ma konstrukcja z tekstu Mateusza
Janiszewskiego Dom nad rzeką Loes, w której reporter stara się wyjaśnić czytelnikowi ciąg
przyczynowo-skutkowy poprzez użycie czasowników, np. powoduje, stają się, ulegają.
Rodzaje parataksy
Na przestrzeni lat badacze wyróżniali różne rodzaje wypowiedzeń złożonych
współrzędnie. Antoni Krasnowolski (1909: 218-224) wyodrębniał rodzaje parataksy – łączną,
przeciwstawną i wynikową, Kazimierz Polański (1967: 47-57) – kopulatywną, adresatywną
i alternatywną, a Stanisław Jodłowski (1976: 192) – łączną, rozłączną, wyłączającą,
przeciwstawną, wynikową i synonimiczną. W niniejszej pracy wykorzystuję podział dokonany
przez Zenona Klemensiewicza (1969: 76-77). Badacz rozróżniał wypowiedzenia złożone
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współrzędnie ze względu: 1) na sposób połączenia: spójnikowe (wskaźnikiem zespolenia jest
spójnik albo wyrażenie użyte w jego funkcji), bezspójnikowe, oraz 2) na semantykę:
a) łączne, „kiedy treści wypowiedzeń zespolonych tylko współistnieją w czasie,
a niekiedy także w przestrzeni”,
b) przeciwstawne, „kiedy współistniejące treści wypowiedzeń zespolonych wskazują
ponadto, jakieś przeciwieństwo, które się uwydatnia zwłaszcza wyraźnie w niektórych
korespondujących składnikach obu wypowiedzeń”,
c) rozłączne, „kiedy treść jednego wypowiedzenia wyłącza współczesne istnienie treści
drugiego wypowiedzenia”,
d) wynikowe, „kiedy treść wypowiedzenia wtórnego jest pojęta i podana jako
następstwo wynikające z treści wypowiedzenia poprzedzającego”,
e) włączne, „kiedy treść wypowiedzenia wtórnego włącza się w zakres treści
wypowiedzenia poprzedzającego”.
Spójnikowy typ połączenia zwany syndetonem, charakterystyczny dla narracji
współczesnego reportażu polskiego, oparty jest na książkowych wskaźnikach zespolenia, które
są właściwe językowi pisanemu. Oznacza to, że styl narracji omawianego gatunku jest bliższy
pod tym względem odmianie pisanej polszczyzny. Zachodzi tutaj konieczność precyzyjnego
wyrażenia stosunków rzeczowo-logicznych zachodzących pomiędzy określonymi częściami
konstrukcji złożonej. Natomiast charakterystyczny dla polszczyzny mówionej asyndeton
operuje odpowiednią organizacją brzmieniową (Ruszkowski 1993: 47-48).
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Tab. 15. Procentowy udział różnych rodzajów wypowiedzeń parataktycznych
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu69.
Rodzaj parataksy

Łącz.

Przeciwst.

Wynik.

Rozł.

Razem

Szab. Zabójca

%

80,6

12,9

6,5

0

100,0

Janisz. Dom

%

78,0

9,8

12,2

0

100,0

%

75,0

12,5

12,5

0

100,0

Mik. Wielki

%

73,2

14,6

12,2

0

100,0

Ceg. Oko

%

72,2

16,7

2,8

8,3

100,0

Kęs. Czwarty

%

68,4

15,8

15,8

0

100,0

Pisk. Dryland

%

66,7

29,2

4,2

0

100,0

Ros. Ziarno

%

58,8

41,2

0

0

100,0

Gór. Abchazja

%

58,1

38,7

3,2

0

100,0

%

45,5

27,3

27,3

0

100,0

%

67,7

21,9

9,7

0,8

100,0

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

Kop., Saj. Dybuk
Średnia

W powyższej tabeli wśród rożnych typów wypowiedzeń parataktycznych nie został
uwzględniony rodzaj wypowiedzeń włącznych, w których człony współrzędne tworzą
względem siebie stosunek synonimiczny i charakteryzują się równoznacznością (Jodłowski
1976: 193). Powodem takiego rozwiązania jest brak występowania tego typu konstrukcji
w badanej próbie tekstów.
We współczesnym polskim reportażu frekwencja występowania wypowiedzeń
łącznych rejestrujących stan rzeczy wynosi 67,7%, co stanowi wartość zbliżoną do tekstów
naukowych – 70,9% (por. Mikołajczak 1990: 146). Ten najprostszy typ zdań złożonych
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Ze względu na to, że rodzaj łączny stanowi największą grupę wśród wypowiedzeń złożonych

współrzędnie, tabela

15.

została

uszeregowana

pod

względem frekwencji

parataktycznych łącznych w kolejności od największej do najmniejszej.
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wypowiedzeń

współrzędnie

najczęściej

o

niskim

poziomie

intelektualizacji

tekstu70

występuje

w największym nasileniu w reportażu Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda
Szabłowskiego – 80,6%:
Żółto-biały prom stęka, sapie, wypluwa w niebo chmurę dymu i rusza.
(Szab. Zabójca 11)
Najwybitniejszy turecki poeta ma na nazwisko Borzęcki i pomieszkuje
w polskim sejmie.
(Szab. Zabójca 15)
Na jego spotkania autorskie przychodzą tłumy, a każdy tomik wierszy jest
wielkim wydarzeniem.
(Szab. Zabójca 15)
Podziwia sztuki Meyerholda, zaprzyjaźnia się z Majakowskim, zakochuje
w ideach Lewina.
(Szab. Zabójca 20)

Do charakterystycznych cech tekstu Szabłowskiego należą: przewaga wypowiedzeń
pojedynczych nad złożonymi (stosunek 64% do 36%), niski współczynnik występowania zdań
współrzędnych (9,0%), przy jednoczesnym konstruowaniu struktur wieloczłonowych
o średniej krotności równej 2,7 oraz zachowywaniu krótkich wypowiedzeń parataktycznych,
w których przeciętna długość składników wynosi 8,2. Powyższe dominanty świadczą
o stosowaniu uproszczonych konstrukcji, przekazywaniu informacji bez komentarza
odautorskiego, elementów metatekstowych oraz ukształtowaniu wypowiedzeń w porządek
logiczny (Pisarkowa 1975: 91).
Wzrost współczynnika intelektualizacji tekstu powoduje parataksa przeciwstawna,
która interpretuje rzeczywistość i polega na dodawaniu do siebie różnych zdań współrzędnych
na zasadzie zestawienia treści dwóch członów (Pisarkowa 1975: 92). Wypowiedzenia
współrzędne przeciwstawne pokrywają średnio 21,9%, co zbliża reportaż do tekstów
literackich z frekwencją wynoszącą 19,4% (por. Mikołajczak 1990: 146). Najwięcej konstrukcji
tego typu notuje się w reportażu Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan
Dariusza Rosiaka (41,2%):
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W niniejszej pracy stosuję podział współczynnika intelektualizacji testu na podstawie badań

Zenona Klemensiewicza (1982: 457-458): a) niski – wypowiedzenia łączne, b) średni – konstrukcje
przeciwstawne i rozłączne, c) wysoki – struktury wynikowe i hipotaktyczne.
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Szkołę zmieniono co prawda w bed and breakfast, ale cmentarz został, Ormianie
chowają tu swoich zmarłych.
(Ros. Ziarno 61)
Kościół znajduje się w centrum miasta, od niedawna pełnił nie tylko funkcje
religijne, ale był też ośrodkiem dla uchodźców w Syrii.
(Ros. Ziarno 119)
W sześćdziesięciotysięcznym mieście sylwetki minaretów mieszają się
krzyżami, ale działają tylko cztery kościoły.
(Ros. Ziarno 119)
W Kubajjat mieszkają wyłącznie Maronici, ale kilka okolicznych wiosek
tradycyjnie należy od dawna do Greków.
(Ros. Ziarno 201)

Obecność zdań przeciwstawnych świadczy o średnim współczynniku intelektualizacji
utworu, próbie analizowania, systematyzowania i komentowania faktów, a także ukazaniu
różnic pomiędzy opozycyjnymi członami. Dodatkowo tekst Dariusza Rosiaka charakteryzuje
się: największą przewagą wypowiedzeń złożonych nad pojedynczymi spośród badanych
tekstów równą 69% do 31%, małą przeciętną krotnością struktur wynoszącą 2,2, przy
jednoczesnej znacznej rozbudowie linearnej – średnio 10,9 składnika, co potwierdza fakt
wykorzystywania dość skomplikowanych konstrukcji.
Wypowiedzenia wynikowe to najbardziej zintelektualizowana odmiana parataksy
świadcząca o skróconym wnioskowaniu oraz zachowaniu ciągu przyczynowo-skutkowego. We
współczesnym polskim reportażu zdania wynikowe występują na poziomie 9,7%, co stanowi
wartość najbardziej zbliżoną do tekstów naukowych – 6,4% (por. Mikołajczak 1990: 146).
Tego typu struktury najczęściej pojawiają w tekście Dybuk. Opowieść o nieważności świata
Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz z udziałem 27,3%:
Nie mogli zrobić następnego kroku, więc odchodzili, potem znów wracali – i tak
wiele razy, przez parę lat.
(Kop., Saj. Dybuk 8)
To tradycja, więc żaden z nich nie widzi w tym nic dziwnego.
(Kop., Saj. Dybuk 162)
Mieszkała w Bracławiu od urodzenia, więc znała tu prawie wszystkich.
(Kop., Saj. Dybuk 215)

O wysokim współczynniku intelektualizacji reportażu Kopczyńskiego i Sajewicz
świadczą m.in.: używanie struktur wynikowych, przewaga wykorzystywania zdań złożonych
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w porównaniu do pojedynczych (66,5% do 33,5%), wysoki współczynnik występowania zdań
złożonych (66,5%) oraz narracyjnych (90%).
Znamienną cechą gatunkową współczesnego polskiego reportażu wartą odnotowania
jest nikły współczynnik występowania struktur rozłącznych, a także włącznych. W badanych
utworach wypowiedzenia włączne nie zostały zaobserwowane, natomiast konstrukcje
rozłączne, zawierające wykluczającą się nawzajem treść, występują tylko w jednym tekście –
Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego:
Mogą go odtąd sprzedać lub przekazać dzieciom, nie muszą się obawiać
wyburzenia.
(Ceg. Oko 136)
Zniszczono lub całkowicie zburzono tysiąc domów, setki sklepów, hoteli, aptek,
prawie pięć tysięcy kościołów.
(Ceg. Oko 302)

Podsumowując niniejsze rozważania, należy zauważyć podstawowe zależności
dotyczące struktury wypowiedzeń współrzędnych.
1. Wypowiedzenia parataktyczne pokrywają średnio 12,8% wszystkich wypowiedzeń
współczesnego polskiego reportażu, co tym samym stanowi nieco niższy wskaźnik niż średnia
dla dwudziestolecia międzywojennego, czyli około 17% (por. Ruszkowski 1997: 115).
Charakteryzują się naturalnością, prostotą, przedstawieniem jednego aspektu rzeczywistości
i najbardziej istotnych elementów bez wnikania w skomplikowane powiązania i wzajemne
zależności. Najwięcej tego typu konstrukcji (19%) występuje w tekście Dryland Konrada
Piskały, natomiast najmniej w utworze Czwarty pożar Teheranu Marka Kęskrawca – 8,0%.
2. Zdania współrzędne pełnią we współczesnym polskim reportażu trzy kluczowe
funkcje stylistyczne, takie jak: sprawozdawcza, impresyjna i deskryptywna. Pierwsza
z wymienionych, występująca m.in. w tekście Dryland Konrada Piskały, raportuje przebieg
zdarzeń i wypadków, przedstawia fakty społeczno-polityczne oraz dane liczbowe, temporalne
i terminologiczne. Druga, pojawiająca się w utworze Dom nad rzeką Loes Mateusza
Janiszewskiego – uwzględnia malarskość obrazów, poetyckość opisów i możliwość
zmysłowego wyrażenia miejsca i sytuacji. Natomiast ostatnia, przeważająca w reportażu
Abchazja Wojciecha Góreckiego, stanowi zwięzły opis miejsca lub sytuacji.
3. Współczynnikami rozbudowy parataksy współczesnego polskiego reportażu są
średnia długość mierzona liczbą składników oraz krotność wypowiedzeń. Pierwszy parametr
w badanych tekstach wynosi około 10 składników, co klasyfikuje średnią długość zdań
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parataktycznych w przedziale średnio-umiarkowanym i wpływa na relacje statyczne
międzyprzedmiotowe. Natomiast drugi parametr wskazuje na pojemność semantyczną
wypowiedzenia, wynosi 2,4 i jest identyczny w porównaniu do prozy dwudziestolecia
międzywojennego.
4. Rodzaje parataksy we współczesnym polskim reportażu wpływają na wskaźnik
intelektualizacji tekstu, to znaczy: niski – łączna, średni – rozłączna i przeciwstawna, wysoki –
wynikowa. Pierwsza odmiana występuje z największym współczynnikiem w reportażu Zabójca
z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego – 80,6%, druga w tekście Ziarno
i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka (41,2%), natomiast
trzecia w utworze Dybuk. Opowieść o nieważności świata Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny
Sajewicz z udziałem 27,3%. W omawianym gatunku do rzadkości należy parataksa rozłączna,
natomiast odmiany włącznej nie zaobserwowano.

5.2. Struktura wypowiedzeń niewspółrzędnych
Konstrukcje złożone niewspółrzędne charakteryzują się uzależnieniem sensu
wypowiedzenia podrzędnego od tła myślowego, którego dostarcza treść wypowiedzenia
nadrzędnego (Klemensiewicz 1969: 70). Odznaczają się także znaczną dokładnością i precyzją,
ponieważ pozwalają na wniknięcie w relacje zachodzące pomiędzy zdaniami składowymi. Do
tej

klasy

kwalifikuję

wypowiedzenia

hipotaktyczne

oraz

parataktyczno-

-hipotaktyczne, które stanowią łącznie we współczesnym polskim reportażu około 34%,
podczas gdy zdania parataktyczne około 13% (por. tab. 11.). Zdaniem Marka Ruszkowskiego
(1993: 49): „na ogół istnieje zależność między komplikacją semantyczną tekstu a frekwencją
tych wypowiedzeń – im większa komplikacja semantyczna, tym większa frekwencja
konstrukcji niewspółrzędnych”. W niniejszym podrozdziale przedstawię zależności
zachodzące między członami składowymi oraz podstawowe funkcje zdań hipotaktycznych
i hipotaktyczno-parataktycznych.
Wypowiedzenia hipotaktyczne
Według autorów Słownika terminologii językoznawczej (Gołąb, Heinz, Polański 1970a:
233) hipotaksa oznacza podrzędność oraz:
związek dwu członów syntaktycznych (wyrazów, grup, zdań), z których jeden
jest zależny od drugiego (…). Człon zależny nazywamy podrzędnym, natomiast człon,
od którego zależy podrzędny – nadrzędnym. Od parataksy hipotaksa różni się zarówno
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pod względem formalnym, jak i znaczeniowym. Między znaczeniami dwu członów
hipotaktycznych zachodzi stosunek nieodwracalny, tzn. znaczenie jednego członu
odnosi się do znaczenia drugiego nie tak, jak to drugie do pierwszego (…).

Natomiast zdaniem Stanisława Mikołajczaka (1990: 146):
Połączenia hipotaktyczne są niezwykle różnorodne semantycznie i formalnie.
–

Semantycznie

bo

wyrażają

niezwykle

zróżnicowane

rodzaje

zależności

niewspółrzędnych (od zwykłego porównania czy dopełnienia poczynając, a na
ukazywaniu

uwarunkowań

koniecznych,

możliwych,

prawdopodobnych,

dopuszczalnych itp. kończąc). Formalnie – bo sposobów łączenia podrzędnego jest
kilka: asyndetyczne i syndetyczne (…).

Wobec powyższego wypowiedzenie hipotaktyczne składa się minimum z dwóch
członów syntaktycznych, które mogą być formalnie połączone na różne sposoby (m.in.
syndeton, asyndeton) oraz wyrażać zależności niewspółrzędne (m.in. uwarunkowania,
porównania, dopełnienia). Dodatkowo pomiędzy członami składowymi zachodzi relacja
semantyczna nadrzędności i podrzędności, a także nieodwracalny stosunek znaczeniowy.
Udział wypowiedzeń hipotaktycznych we współczesnym polskim reportażu ilustruje tabela 16.
Tab. 16. Liczbowy i procentowy udział wypowiedzeń hipotaktycznych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
% hipotaksy w stosunku do ogółu badanych

Reportaż

l.

Ceg. Oko

64

32,0

Kop., Saj. Dybuk

63

31,5

Mik. Wielki

50

25,0

Ros. Ziarno

48

24,0

Kęs. Czwarty

45

22,5

Pisk. Dryland

42

21,0

Janisz. Dom

34

17,0

Szab. Zabójca

33

16,5

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

28

14,0

Gór. Abchazja

21

10,5

Średnia

42,8

21,4

konstrukcji
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We współczesnym polskim reportażu średnia występowania hipotaksy wynosi 21,4%,
co stanowi wyższą wartość od prozy dwudziestolecia międzywojennego – 17,1% (Ruszkowski
1997: 139), przybliża omawiany gatunek do tekstów naukowych oraz znamionuje różnorodne
skomplikowane uwarunkowania przyczynowo-skutkowe. Najwięcej struktur hipotaktycznych,
czyli 32%, występuje w reportażu Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu Maxa
Cegielskiego, który charakteryzuje się średnim współczynnikiem intelektualizacji tekstu,
a zatem występowaniem struktur rozłącznych oraz jedną z najwyższych wartości
występowania wypowiedzeń złożonych równą 68,5%. Natomiast najmniej struktur
podrzędnych obserwujemy w tekście Abchazja Wojciecha Góreckiego (10,5%), w którym
wartość występowania parataksy i hipotaksy jest identyczna, ale zdecydowanie przeważają
wypowiedzenia pojedyncze – 56%.
Na średnim poziomie utrzymują się teksty, takie jak: Dryland Konrada Piskały – 21%
(w którym parataksa pokrywa aż 19% wszystkich badanych konstrukcji), Czwarty pożar
Teheranu Marka Kęskrawca z wartością 22,5% (wyróżniający się najmniejszą wartością
wypowiedzeń współrzędnych – zaledwie 8%) oraz Ziarno i krew. Podróż śladami
bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka, tj. 24% (posiadający największy udział zdań
przeciwstawnych intelektualizujących w średnim stopniu tekst – 41,2%). Wypowiedzenia
hipotaktyczne pełnią trzy podstawowe funkcje stylistyczne w kształtowaniu współczesnego
polskiego reportażu.
Po pierwsze, służą eksplikacji, wyjaśnianiu skomplikowanych religijnych, społecznych,
politycznych zależności:
Chasydom nie jest obojętne, gdzie stoi krzyż. Zgodnie z traktatem Awoda Zara,
który mówi o bałwochwalczych praktykach religijnych, Żydzi nie mogą modlić się przy
symbolach innych religii.
(Kop., Saj. Dybuk 16)
Izrael, który o tym słyszał, sądzi jednak, że problem dotyczy tylko części
humańczyków.
(Kop., Saj. Dybuk 100)
Na Rosz Haszana Lew Jefimowicz otwiera na chwilę starą, zakurzoną Księgę
Śmierci, do której według tradycji judaistycznej Bóg wpisuje grzeszników.
(Kop., Saj. Dybuk 110)
Mit wyuzdania umacniały też relacje o popularnym w Turcji osmańskiej
teatrzyku cieni, w którym często pojawiały się dowcipy erotyczne.
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Żądze, które wyzwalał w ludziach „lubieżny Orient”, uważano jednak za
nieprzyzwoite. Wkraczając na ryzykowny obszar psychologii historycznej, można by
powiedzieć, że reformy Atatrürka powitano z radością, ponieważ niszczyły ten
niezdrowy obiekt pożądania. Zniesienie religijnego prawodawstwa, w tym także
przywileju posiadania przez mężczyznę wielu żon, co dla Europejczyków było
synonimem haremu, świetnie zareklamowało zmiany dokonywane przez Kemala
Mustafę.
(Ceg. Oko 69)

Teksty Dybuk. Opowieść o nieważności świata Andrzeja Kopczyńskiego i Anny
Sajewicz oraz Oko świata. od Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego charakteryzują
się wysoką wartością hipotaksy. W pierwszym utworze reporterzy starają się przybliżyć
odbiorcy ważne zasady religijne oraz symbole, takie jak traktat Awoda Zara czy Księga
Śmierci. Cały reportaż dotyczy bezpośrednio różnic religijnych, politycznych i społecznych
pomiędzy narodami Ukraińców a Żydów, prawosławiem a judaizmem, mentalnościami
ludności: żydowskiej (przybywającej na święto Rosza Haszana na Ukrainę) oraz ukraińskiej
(broniącej swoich wartości). Natomiast z tekście Cegielskiego narrator wyjaśnia ważną kwestię
społeczną – religijne prawodawstwo w zakresie posiadania kilku żon. Ten reportaż porusza
kwestie świata chrześcijaństwa wschodniego i islamu oraz wielokulturowości Stambułu,
w którym przez wieki współżyli Turcy, Ormianie, Grecy, Żydzi i Romowie. Wobec
powyższego funkcja stylistyczna eksplikacji służy przedstawieniu i maksymalnemu
przybliżeniu czytelnikowi skomplikowanych relacji międzyludzkich.
Po drugie,

wypowiedzenia złożone

podrzędnie

pełnią funkcję

stylistyczną

sprawozdawczości, raportowania przez narratora minionych wydarzeń i sytuacji, w których
uczestniczył:
Kiedy czytam jego wywody o meczetach, które są dla niego „niezmienną
przeszłością”, gdzie w „kamieniach i marmurach leży stary muzułmański duch”, znów
zaglądam do Orientalizmu Edwarda Saida.
(Ceg. Oko 20)
Na koniec ustawili krzyż w odpowiedniej pozycji, tak by dumnie spoglądał ku
przeciwnej stronie jeziora, tam gdzie jest grób Nachmana.
(Kop., Saj. Dybuk 8)
Ale w chwili, kiedy już mieliśmy wracać, Maria zobaczyła, że z kupki ziemi
wystaje rożek papieru, który łopoce na wietrze. (…) Doskonale pamiętam, jakie to na
mnie zrobiło wrażenie, kiedy patrzyłem, jak wyjmuje z ziemi list.
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(Mik. Wielki 61)
Antonino wiezie mnie za miasto do niewielkiej willi, w której teraz, kiedy nie
musi się już z nikim kontaktować, były burmistrz mieszka na co dzień.
(Mik. Wielki 93)

Reporterzy przedstawiają wykonywane przez nich i ich rozmówców czynności (czytam,
zaglądam, ustawili, mieliśmy wracać, patrzyłem, wiezie mnie), sytuacje (ustawianie krzyża),
okoliczności (czytanie o meczetach), a nawet subiektywne wrażenia i odczucia.
Relacjonowanie wydarzeń i zachowanie ciągu chronologicznego to ważne wyznaczniki
gatunkowe reportażu.
Trzecią funkcją stylistyczną hipotaksy jest przytaczanie wydarzeń z zastosowaniem
mowy zależnej, za pośrednictwem której autor zyskuje możliwość niedosłownego
przedstawienia słów lub myśli bohatera (Paszek 2008: 256). Zdaniem Michała Głowińskiego
(1988b: 300):
Przytoczenie podporządkowane jest składniowo narracji i stanowi zdanie
podrzędne (typowa konstrukcja: „powiedział, że..”). M.z. nie zakłada dosłownego
reprodukowania mowy bohatera, stanowi relację o niej z punktu widzenia narratora,
toteż jest dużo siniej osadzona w narracji niż mowa niezależna (…).

Za przykłady wykorzystania funkcji stylistycznej przytaczania posłużą następujące
zdania:
Okazała się nią postawa żony Arusza, która stanowczo stwierdziła, że decyzję
w sprawie jego udziału w filmie będzie podejmować ona. (…) Zrozumieliśmy, że opinie
na temat drugorzędnej roli kobiet w chasydyzmie nie zawsze są prawdziwe.
(Kop., Saj. Dybuk 33)
Podczas kolejnej wizyty, w 1890 roku, Loti przyznaje, że spośród wszystkich
miejsc, które mogą go oczarować, to miasto jest najbardziej magiczne.
(Ceg. Oko 20)
Hasan zaręcza, że nie interesuje go, jakiego wyznania jest chory.
(Ceg. Oko 224)
Podkreśla, że sam też kiedyś był w środku na jakiejś imprezie.
(Ceg. Oko 249)
Arap mówi jednak, że dla niego, dla jego znajomych i krewnych najważniejsze
jest teraz zarabianie pieniędzy.
(Ceg. Oko 265)
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W powyższych wypowiedzeniach mowę zależną wprowadzają zwroty, takie jak:
stwierdziła, że; przyznaje, że; zaręcza, że; podkreśla, że; mówi jednak, że. Poprzez zastosowanie
powyższych konstrukcji reporterzy zyskują możliwość włączenia wypowiedzeń bohaterów do
partii narracyjnych, które z reguły są przefiltrowane przez świadomość autora – mogą zatem
zostać nieco zmodyfikowane z zachowaniem sensu wypowiedzi. O częstości wykorzystywania
tych struktur świadczy również dominacja wypowiedzeń narracyjnych nad dialogowymi
w tekstach Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu (96,5%) oraz Dybuk. Opowieść
o nieważności świata Andrzeja Kopczyńskiego i Anny Sajewicz (90%). Taki zabieg dodatkowo
wpływa na dokumentarność gatunku, ponieważ narracja powinna charakteryzować się
rzeczowością, zgodnością z prawdą, dążeniem do obiektywizmu, pogłębianiem relacji
statycznych (międzyprzedmiotowych) przy jednoczesnym ograniczaniu dynamizmu.
Współczynniki rozbudowy hipotaksy
Podstawowymi współczynnikami rozbudowy hipotaksy, podobnie jak w przypadku
parataksy, są średnia długość mierzona liczbą składników oraz krotność wypowiedzeń. Średnia
liczba składników wypowiedzeń podrzędnych wynosi 10,1, jest identyczna jak długość struktur
współrzędnych (por. tab. 13.), nieco niższa od przeciętnej dla dwudziestolecia
międzywojennego wynoszącej 10,6 (por. Ruszkowski 1997: 140), a tym samym mieści się
w przyjętym przeze mnie przedziale średnio-umiarkowanym.
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Tab. 17. Średnia długość wypowiedzeń hipotaktycznych mierzona liczbą składników
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Reportaż

Średnia liczba składników

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

12,6

Ceg. Oko

12,1

Ros. Ziarno

11,4

Kęs. Czwarty

11,2

Kop., Saj. Dybuk

11,0

Janisz. Dom

9,9

Gór. Abchazja

9,3

Mik. Wielki

8,7

Pisk. Dryland

7,6

Szab. Zabójca

7,5

Średnia

10,1

Zdaniem Marka Ruszkowskiego (1997: 143), w prozie literackiej, „jeśli pisarz
konstruuje dłuższe wypowiedzenia parataktyczne, posługuje się dłuższymi wypowiedzeniami
hipotaktycznymi i na odwrót”. W odniesieniu do współczesnego polskiego reportażu powyższa
prawidłowość jest częściowo słuszna. Najdłuższe struktury hipotaktyczne występują w tekstach
Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego (12,6) oraz Oko świata.
Od Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego – 12,1, które charakteryzują się
występowaniem wypowiedzeń parataktycznych na przeciętnym poziomie. Natomiast
najkrótsze konstrukcje obserwuje się w reportażach Dryland Konrada Piskały – 7,6, oraz
Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego – 7,5, które równocześnie
wykazują najniższą przeciętną długość parataksy (por. tab. 13.).
Rozbudowane wypowiedzenia hipotaktyczne o długości równej 20 składników i więcej,
przedstawiające relacje statyczne – międzyprzedmiotowe, obserwujemy m.in. w tekście
Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego:
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Jeszcze wczoraj opowiadała o swojej fascynacji Azją, o szkolnych lekcjach
historii, elektryzujących niepojętym prądem, zmuszających do myślenia o Chińczykach,
którzy pragnęli Jakucję skolonizować, i o Rosjanach, bardziej miękkich.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 29)
Struktury terenowe władzy, administracja, wielki kapitał, wszystko to
funkcjonowało bez większych korekt, zwłaszcza „daleko od Moskwy”, na Syberii, gdzie
podmuchy nowego na ogół docierały opóźnione i osłabione odległością, jaką przebyły.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 154)
W tym czasie rozpoczyna się wielki nieurodzaj, który w niektórych guberniach
doprowadzi do klęski głodu, co znowu spowoduje na Syberii wzrost przymusowych
kontyngentów na rzecz państwa.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 212)

W powyższych fragmentach reporterzy zwrócili uwagę na ważne wątki społeczne
(kolonizacja), polityczno-administracyjne (struktura władzy), ekonomiczne (nieurodzaj).
Z kolei krótkie zdania podrzędne o długości do 5 elementów przedstawiają relacje dynamiczne:
Strach pojawił się później, gdy już się uratował z biedy.
(Pisk. Dryland 36)
Spogląda, czy gdzieś nie chodzi kierownik kuchni.
(Pisk. Dryland 90)
Już wiem, że ogląda przede wszystkim brytyjskie.
(Pisk. Dryland 259)

Kolejnym współczynnikiem rozbudowy hipotaksy jest krotność wypowiedzeń.
Przeciętna dla współczesnego polskiego reportażu wynosi 2,3 i jest nieco niższa od liczby zdań
składowych parataksy – 2,4.
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Tab. 18. Krotność wypowiedzeń hipotaktycznych w partiach narracyjnych
współczesnego polskiego reportażu.

Utwór/ Liczba zdań

2

3

4

5

7

Razem

Średnia

l.

43

14

5

1

1

64

2,5

%

67,2

21,9

7,8

1,6

1,6

100,0

l.

22

10

2

0

0

34

%

64,7

29,4

5,9

0

0

100,0

l.

18

2

0

1

0

21

%

85,7

9,5

0

4,8

0

100,0

Jastrz., Mor.

l.

21

6

0

1

0

28

Krasnojarsk

%

75,0

21,4

0

3,6

0

100,0

l.

38

9

3

0

0

50

%

76,0

18,0

6,0

0

0

100,0

l.

37

9

2

0

0

48

%

77,1

18,8

4,2

0

0

100,0

Kop., Saj.

l.

49

12

2

0

0

63

Dybuk

%

77,8

19,0

3,2

0

0

100

l.

35

5

2

0

0

42

%

83,3

11,9

4,8

0

0

100,0

l.

28

4

1

0

0

33

%

84,8

12,1

3,0

0

0

100,0

l.

40

5

0

0

0

45

%

88,9

11,1

0

0

0

100,0

składowych
Ceg. Oko

Janisz. Dom
Gór. Abchazja

Mik. Wielki

Ros. Ziarno

Pisk. Dryland
Szab. Zabójca
Kęs. Czwarty

2,4

2,4

2,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,1

Na podstawie analizy tabeli 18. można zauważyć, że we współczesnym polskim
reportażu średnia liczba składników wzrasta wprost proporcjonalnie do przeciętnej zdań
składowych. Taką tendencję obserwujemy m.in. w tekstach: Oko świata. Od Konstantynopola
do Stambułu Maxa Cegielskiego (krotność – 2,5, liczba składników – 12,1), Krasnojarsk zero
Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego (krotność – 2,3, przeciętna długość
wypowiedzeń – 12,6) oraz Ziarno i krew Dariusza Rosiaka (liczba zdań składowych – 2,3,
wartość rozbudowy linearnej – 11,4). Natomiast mała krotność wypowiedzeń występuje
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w reportażach charakteryzujących się niską średnią liczbą składników – Dryland Konrada
Piskały oraz Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego ze
współczynnikiem krotności równym 2,2.
W omawianym gatunku we wszystkich badanych próbach dominują 2-członowe zdania
składowe, podobnie jak w przypadku wypowiedzeń parataktycznych, a ich największą wartość
– blisko 89%, notuje się w reportażu Czwarty pożar Teheranu Marka Kęskrawca:
Foruhar zdawał sobie doskonale sprawę, że grozi mu śmierć.
(Kęs. Czwarty 36)
Tak zdecydowało kolegium redakcyjne, by nie mieć kłopotów z urzędem
cenzorskim.
(Kęs. Czwarty 64)
Islamska republika wciąż powtarza, jakim to siedliskiem zepsucia i głupoty jest
Zachód.
(Kęs. Czwarty 65)

Tekst Kęskrawca jest charakterystyczny, ponieważ występują w nim długie pod
względem linearnym wypowiedzenia równe średnio 11,2 składnika, których krotność jest
najmniejsza spośród wszystkich badanych tekstów i wynosi przeciętnie 2,1. Dominacja 2-członowych zdań składowych we współczesnym polskim reportażu świadczy o sporadycznym
wykorzystywaniu wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, które wpływają na indywidualny styl
autora

i

spełniają

ważne

funkcje

stylistyczne.

Najdłuższą

konstrukcję

7-

-członową obserwujemy w tekście Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu Maxa
Cegielskiego:
Oznacza tyle, co „głębokie państwo” albo „państwo w państwie” (1), czyli
ukryte struktury (2), które od lat siedemdziesiątych wciąż wpływają na to (3), co dzieje
się w kraju (4), powodując zarazem (5), że większość politycznych konfliktów (6a),
o których donosi prasa (7), wydaje się fikcyjna i sztuczna (6b).
(Ceg. Oko 240)

Reporter tłumaczy czytelnikowi znaczenie pojęcia derin devlet, którego użył jego
rozmówca w przytaczanym fragmencie. Przedstawia określenia synonimiczne: głębokie
państwo, państwo w państwie, a następnie wyjaśnia związaną z tym sytuację społeczno-polityczną. Tym samym fragment pełni funkcję stylistyczną eksplikacji nieznanych pojęć
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i realiów. Podobnie w przypadku konstrukcji 5-członowych w tekstach Abchazja Wojciecha
Góreckiego i Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego:
Trzyma wtedy w szachu obie strony (1), korzystając z tego (2), że wciąż jest
silna (3), że kontroluje szlaki komunikacyjne (4), że ma w regionie swoje wojska (5).
(Gór. Abchazja 45)
Podróżujący koleją uchodźcy cieszyli się (1), widząc te ziemne wały (2), sądzili
bowiem (3), że to kopce ziemniaków (4) i że nie ma głodu na Syberii (5)…
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 164)

U Góreckiego reporter pomaga zrozumieć odbiorcy tekstu skomplikowane realia
polityczno-wojenne panujące w Abchazji, a w tym celu objaśnia taktykę Rosji w postępowaniu
z Abchazją oraz Gruzją. Z kolei u Jastrzębskiego i Morawieckiego narrator przedstawia błędny
sposób postrzegania przez uchodźców kopców w Krasnojarsku – w rzeczywistości służyły one
zakopywaniu ciał ludzkich. Oznacza to zatem, że struktury o ponadprzeciętnej krotności
z reguły pełnią funkcję stylistyczną eksplikacji.
Rodzaje hipotaksy
Zgodnie z systemem opozycji strukturalnych Zenona Klemensiewicza (1969: 70, 100)
w obrębie zdań podrzędnie złożonych wyróżnia się opozycyjne zdania uzupełniające
i rozwijające. Pierwszy typ zdań charakteryzuje się tym, że:
treść myślowa uzupełnia brakującą lub tylko ogólnie zapowiedzianą część
wypowiedzenia nadrzędnego, mianowicie jako podmiot, orzecznik, przydawka,
dopełnienie lub okolicznik. Bez tego uzupełnienia wypowiedzenie nadrzędne albo jest
w ogóle niezrozumiałe, albo też nie może być zrozumiałe należycie, a więc
jednoznacznie i zgodnie z intencją mówiącego (Klemensiewicz 1969: 70).

Natomiast zdanie rozwijające „jest tym znamienne, że nie uzupełnia żadnego składnika
wypowiedzenia nadrzędnego, a wobec tego samo też nie pełni funkcji jego składnika
rozbudowanego w osobne zdanie” (Klemensiewicz 1969: 100)71. W przyjętym przeze mnie
podziale za zdania uzupełniające uznaję wypowiedzenia podmiotowe, dopełnieniowe,

71

Podobne stanowisko przyjął Grzegorz Walczak (1969: 155-164), który podzielił zdania na:

a) podrzędnie złożone wewnętrznie – precyzujące oraz b) podrzędnie złożone zewnętrznie –
rozwijające.
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orzecznikowe, przydawkowe oraz okolicznikowe. Udział różnych rodzajów wypowiedzeń
hipotaktycznych obrazuje tab. 1972.
Tab. 19. Procentowy udział różnych rodzajów wypowiedzeń hipotaktycznych
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.

Rodzaje
Okol. Dop.

hipotaksy

Przyd.

Rozwij.

Pod.

Razem

Janisz. Dom

%

45,8

16,7

29,2

4,2

4,2

100,0

Kop., Saj. Dybuk

%

44,3

25,3

10,1

20,3

0

100,0

Pisk. Dryland

%

41,2

29,4

17,6

3,9

7,8

100,0

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

%

40,5

29,7

29,7

0

0

100,0

Szab. Zabójca

%

38,5

51,3

10,3

0

0

100,0

Mik. Wielki

%

38,5

35,4

16,9

9,2

0

100,0

Gór. Abchazja

%

30,8

34,6

11,5

15,4

7,7

100,0

Kęs. Czwarty

%

26,0

34,0

32,0

8,0

0

100,0

Ros. Ziarno

%

23,0

36,1

19,7

19,7

1,6

100,0

Ceg. Oko

%

22,7

43,3

28,9

2,1

3,1

100,0

Średnia

%

35,1

33,6

20,6

8,3

2,4

100,0

Proporcje ilościowe pomiędzy odmianami semantycznymi hipotaksy zdecydowanie
zależą od przynależności stylistycznej tekstu. We współczesnym polskim reportażu warto
zatem odnotować liczbowy i procentowy udział różnych rodzajów wypowiedzeń
hipotaktycznych. Przeważającą grupę stanowią zdania okolicznikowe – 35,1%, następnie
dopełnieniowe – 33,6%, a także przydawkowe – 20,6%. Znacznie mniejszą frekwencję
wykazują struktury rozwijające – 8,3% oraz konstrukcje podmiotowe – 2,4%. W badanej próbie
nie zaobserwowano konstrukcji orzecznikowych.
Wypowiedzenia okolicznikowe stanowią największą grupę pod względem liczebności
wśród wypowiedzeń złożonych, na co wpływa także fakt klasyfikowania imiesłowowych
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Ze względu na to, że rodzaj okolicznikowy wypowiedzeń hipotaktycznych stanowi

największą grupę wśród wypowiedzeń złożonych podrzędnie, tabela 19. została uszeregowana pod
względem frekwencji wypowiedzeń hipotaktycznych okolicznikowych w kolejności od największej do
najmniejszej.
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równoważników zdań do tego typu konstrukcji. Pokrywają one 35,1% wszystkich
wypowiedzeń złożonych, co stanowi wartość najbardziej zbliżoną do tekstów literackich –
39,5% (por. Mikołajczak 1990: 150). Wyrażają różnorodne rodzaje relacji zachodzących
pomiędzy

przedmiotami,

wskazują

na

usytuowanie

czasoprzestrzenne,

wzajemne

uwarunkowania, a także stosunki przyczynowo-skutkowe.
W tekście Jarosława Mikołajewskiego Wielki przypływ notuje się najwięcej
wypowiedzeń okolicznikowych – 45,8%, które pełnią funkcje komunikatywne: a) czasową –
określającą równoczesny, wcześniejszy lub późniejszy czas trwania treści wypowiedzenia
nadrzędnego, b) celową – wskazującą swoją treścią „pożądany fakt-następstwo, dla którego
właśnie istnieje lub dzieje się treść wypowiedzenia nadrzędnego” (Klemensiewicz 1969: 92):
Bo zgodnie z prawem międzynarodowym nikt nie może postawić stopy na
europejskiej ziemi, zanim nie zostanie zbadany.
(Mik. Wielki 26)
Po to, by wykluczyć choroby zakaźne, ebolę, zapalenie opon mózgowych.
(Mik. Wielki 26)
Zanim

została

burmistrzem,

świetnie

prowadziła

miejscowy

oddział

Legambiente, stowarzyszenia ekologicznego.
(Mik. Wielki 90)
Kiedy na wspólne, rozległe podwórze wjeżdża mieszkanka czy mieszkaniec
drugiego domu, Fragapane ledwie to dostrzega.
(Mik. Wielki 93)

W tym miejscu warto także zwrócić uwagę na imiesłowowe równoważniki zdań, które
w badanych tekstach zaliczane są do wypowiedzeń okolicznikowych. Imiesłowowe
równoważniki zdania73 to charakterystyczne dla polszczyzny pisanej (por. Pisarkowa 1975:
149) konstrukcje syntaktyczne z imiesłowem przysłówkowym. Stanowią bardzo przydatny
środek kształtowania stylistycznego, który jednocześnie jest przejawem dojrzałości pisarskiej,
ale „z drugiej strony ta właśnie bezosobowość i fleksyjna znieruchomiałość formy
imiesłowowej obniża wyrazistość i dynamikę czynności wyrażonej czasownikiem, pozbawia
go w pewnym stopniu impresywnej żywości i barwności, a przy nadużyciu razi także
jednostajnością kształtu, znamiennego dwoma tylko przyrostkami: -ąc i -wszy lub -łszy”

73

Zenon Klemensiewicz (1969: 101-104) przyjmuje inną nazwę: oznajmienia imiesłowowe.
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(Klemensiewicz 1982: 469). Struktury imiesłowowe we współczesnym polskim reportażu
występują sporadycznie i przyjmują charakter wypowiedzeń okolicznikowych:
Na piasku wyciągnięte z wody outriggery formują spiętrzoną konstrukcję,
celując pływakami w niebo.
(Janisz. Dom 18)
Lub wyrzynając na trzpieniu gwoździa odpowiednie znaki, używając lulik.
(Janisz. Dom 29)
Będzie stał sam wśród cieni, ściskając w ręku ampułkę midanium.
(Janisz. Dom 82)

Drugą, co do liczebności, grupę wypowiedzeń składowych omawianego gatunku
stanowią struktury dopełnieniowe – 33,6%, których frekwencja jest jednocześnie zbliżona do
wartości tekstów naukowych – 26,9% (por. Mikołajczak 1990: 150). Zdaniem Stanisława
Mikołajczaka (1990: 149) struktury dopełnieniowe to wypowiedzenia, które:
zawierają

uzupełnienia

treści

wypowiedzenia

nadrzędnego

związane

bezpośrednio z semantyką czasownika, wynikają z jego niepełności semantycznej, która
domaga się dopełnienia przez treść bardziej złożoną, związaną na ogół z innym
przedmiotem i inną czynnością lub stanem. Na ogół są to czasowniki, które
semantycznie wyrażają myślenie, mówienie, pisanie, przesądzanie, ocenianie,
waloryzowanie (…).

Najwięcej konstrukcji dopełnieniowych notuje się w reportażu Zabójca z miasta moreli.
Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (51,3%), w którym to wypowiedzenia
dopełnieniowe spełniają funkcję komunikatywną układową. Przedstawiają zatem treść,
w której zdanie nadrzędne zawiera składnik wymagający sensownego uzupełnienia (rozumieją,
uważają, wiedzieli, robi) „bez niego bowiem wypowiedzenie stanowi twór pod względem sensu
niepełny” (Klemensiewicz 1969: 98):
Nie rozumieją, dlaczego nie chce opowiadać o swoim wielkim ojcu.
(Szab. Zabójca 40)
Uważają, że trzeba zmienić kurs.
(Szab. Zabójca 78)
Ale i oni i Hail wiedzieli, że to nie koniec.
(Szab. Zabójca 96)
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Latife robi coś, na co nie pozwoliłaby sobie żadna inna kobieta.
(Szab. Zabójca 114)

Kolejnym typem wypowiedzeń hipotaktycznych, który występuje ze znacznym
procentowym udziałem w badanych reportażach, jest bezpośrednio związane z rzeczownikiem
wypowiedzenie podrzędne przydawkowe.

Wprowadza on predykacyjną informację

międzyprzedmiotową i charakteryzuje przedmiot poprzez ukazanie jego uczestnictwa w akcji
(por. Mikołajczak 1990: 148). Frekwencja wypowiedzeń przydawkowych (20,6%) zbliża styl
reportażu do tekstów literackich – 21,8% (por. Mikołajczak 1990: 150). Najwięcej konstrukcji
tego typu notuje się w tekście Marka Kęskrawca Czwarty pożar Teheranu (32%):
Kraj potrafiący klonować kozy i budować elektrownie atomowe nie był w stanie
stworzyć dotychczas odpowiedniej liczby rafinerii, które pozwoliłyby zamienić surową
ropę na paliwa.
(Kęs. Czwarty 162)
Amerykańskie koncerny paliwowe na czele z UNOCALem liczyły już pieniądze
z planowanego rurociągu, który miał transportować przez Afganistan turkmeński gaz,
zmierzający w stronę portu w pakistańskim Karaczi.
(Kęs. Czwarty 307)

Przywołane struktury przydawkowe pełnią funkcję komunikatywną znamionującą,
czyli „w wypowiedzeniu podrzędnym występuje jeden z przedmiotowych składników
wypowiedzenia nadrzędnego w charakterze sprawcy czynności lub nosiciela stanu (…)
i właśnie przez to zyskuje określenie wynikające z sensu wypowiedzenia podrzędnego”
(Klemensiewicz 1969: 89).
W badanych tekstach współczesnego polskiego reportażu wypowiedzenia rozwijające
są słabo reprezentowane, stanowią 8,3% ogółu hipotaksy omawianego gatunku. Najwięcej
struktur tego typu notujemy w tekście Dybuk. Opowieść o nieważności świata Krzysztofa
Kopczyńskiego i Anny Sajewicz – 20,3%:
Potwierdza to Chaim, w którego restauracji ważną, partnerską rolę odgrywa
Ukrainiec.
(Kop., Saj. Dybuk 100)
Teściowe Wołodii zbudowali mały zielony dom, gdzie teraz mieszka z Babką na
częściowo tylko zasypanym lochu.
(Kop., Saj. Dybuk 126)
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Zapamiętał prymitywne wryte w ziemię domy ze sterczącymi wysoko antenami
telewizyjnymi i wymęczonych pracą ludzi, którzy po zachodzie słońca topili zgryzotę
w alkoholu.
(Kop., Saj. Dybuk 175)

Rozróżnienie zdań przydawkowych od rozwijających nie zawsze jest oczywiste.
Zdaniem Zenona Klemensiewicza (1969: 100) „zdanie podrzędne rozwija, kontynuuje treść
zdania nadrzędnego, wprowadzając własną treść wydarzeniową; (…) swoją treść odnosi do
treści zdania nadrzędnego, wyzyskując w tym celu jakiś jego składnik (…) jako punkt wyjścia
własnej treści wydarzeniowej”.
We współczesnym polskim reportażu najmniej reprezentowanym rodzajem hipotaksy
są wypowiedzenia podmiotowe, które stanowią średnio 2,4% wszystkich typów hipotaksy.
Podana wartość jest bliska tekstom naukowym – 2,2% (por. Mikołajczak 1990: 150). Najwięcej
struktur podmiotowych występuje w reportażu Dryland Konrada Piskały (7,8%):
Wydawało się, że pożerają samochody, samotne palmy daktylowe, kostki
pożółkłych bloków.
(Pisk. Dryland 154)
Zdarzało się, że Szababowie je kamienowali.
(Pisk. Dryland 321)

Zdaniem

Stanisława

Jodłowskiego

(1976:

185)

cechami

rozpoznawczymi

wypowiedzeń podmiotowych są: „a) możliwość zapytania o ich desygnaty zaimkami kto? co?
(…); b) możliwość zastąpienia wypowiedzenia podmiotowego podmiotem (…)”.
Podsumowując powyższe rozważania dotyczące wypowiedzeń podrzędnych, należy
zwrócić uwagę na ważne zależności.
1. Zdania hipotaktyczne charakteryzują się dokładnością, precyzyjnością, wnikaniem
w relacje pomiędzy zdaniami składowymi, a także wskazują na logiczne uporządkowanie
pewnego układu hierarchicznego. W badanych reportażach stanowią średnio 21,4% wszystkich
obserwowanych wypowiedzeń, co przybliża styl omawianego gatunku do testów naukowych.
Najwięcej struktur hipotaktycznych notuje się w tekstach o niskiej wartości
wypowiedzeń pojedynczych, np. w utworze Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu
Maxa Cegielskiego (32%). Natomiast najmniejszą wartość wypowiedzeń hipotaktycznych
przyjmują reportaże cechujące się przewagą występowania zdań pojedynczych, np. Abchazja
Wojciecha Góreckiego – 10,5%.
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2. Zdania podrzędne pełnią trzy podstawowe funkcje stylistyczne. Po pierwsze, służą
eksplikacji,

czyli

przedstawieniu

i

maksymalnemu

przybliżeniu

czytelnikowi

skomplikowanych relacji międzyludzkich. Po drugie, sprawozdają, raportują minione
wydarzenia i sytuacje. Po trzecie, pełnią funkcję przytaczania, to znaczy włączania
wypowiedzeń bohaterów do partii narracyjnych za pośrednictwem mowy zależnej.
3. We współczesnym polskim reportażu przeciętna długość hipotaksy wynosi 10,1
składnika, co stanowi wartość nieco niższą od prozy dwudziestolecia międzywojennego oraz
mieści się w przedziale wypowiedzeń średnio-umiarkowanych. Najdłuższe konstrukcje,
o których mowa, występują w tekście Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja
Morawieckiego (12,6), natomiast najkrótsze w Zabójcy z miasta moreli Witolda Szabłowskiego
– 7,5. W omawianym gatunku średnia liczba zdań składowych hipotaksy wynosi 2,3.
Największą wartość, czyli 2,5, notuje się w tekście Oko świata. Od Konstantynopola do
Stambułu Maxa Cegielskiego, natomiast najmniejszą (2,1) w reportażu Czwarty pożar
Teheranu Marka Kęskrawca.
4. Procentowy udział różnych rodzajów wypowiedzeń współczesnego polskiego
reportażu przedstawia się w następujący sposób. Najwięcej notuje się zdań okolicznikowych –
35,1% (wskazujących na usytuowanie czasoprzestrzenne, wzajemne uwarunkowania, stosunki
przyczynowo-skutkowe), dopełnieniowych – 33,6% (pełniących funkcję komunikatywną
układową), a także przydawkowych – 20,6% (wprowadzających predykacyjną informację
międzyprzedmiotową i charakteryzujących przedmiot poprzez ukazanie jego uczestnictwa w
akcji). W omawianym gatunku najrzadziej występują zdania rozwijające oraz podmiotowe.
Wypowiedzeń orzecznikowych nie zaobserwowano w badanej próbie.
Wypowiedzenia hipotaktyczno-parataktyczne
Komplikacja struktury składniowej wypowiedzeń złożonych rozpoczyna się od zdań
parataktycznych, poprzez konstrukcje hipotaktyczne, aż po hipotaktyczno-parataktyczne. We
współczesnym polskim reportażu przeciętny udział ZHP wynosi 13%, jest nieco wyższy od
udziału zdań złożonych współrzędnie (12,8%), a jednocześnie mniejszy od udziału zdań
podrzędnych (21,4%). Podana frekwencja jest również mniejsza od przeciętnego udziału
omawianych struktur w prozie dwudziestolecia międzywojennego – 14,6%.
Za pośrednictwem wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych reporter dokonuje
językowo-literackiej „transformacji dostrzeganych wydarzeń i faktów”, która wyraża się
w „układzie skojarzeń i przypomnień wynikających z pogłębionej obserwacji i doboru
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własnych argumentów” (Wolny-Zmorzyński 2004: 19). Skomplikowane wydarzenia
przedstawiane są z zachowaniem ciągu przyczynowo-skutkowego, wynikającego z cechy
reportażu, jaką jest następstwo zdarzeń (Wolny-Zmorzyński, Kaliszewski, Furman 2006: 68).
Tab. 20. Liczbowy i procentowy udział wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
% wypowiedzeń hipotaktycznoReportaż

l.

-parataktycznych stosunku do ogółu
badanych konstrukcji

Kęs. Czwarty

40

20,0

Kop., Saj. Dybuk

37

18,5

Ros. Ziarno

34

17,0

Ceg. Oko

32

16,0

Janisz. Dom

29

14,5

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

20

10,0

Mik. Wielki

20

10,0

Pisk. Dryland

18

9,0

Szab. Zabójca

15

7,5

Gór. Abchazja

15

7,5

Średnia

26

13,0

Na podstawie analizy tabeli 20. należy zauważyć, że rozrzut pomiędzy wartościami jest
spory i wynosi 12,5%. Reportaże o najszerszym zasięgu występowania wypowiedzeń
hipotaktyczno-parataktycznych to: Czwarty pożar Teheranu Marka Kęskrawca – 20%, Dybuk.
Opowieść o nieważności świata Andrzeja Kopczyńskiego i Anny Sajewicz (18,5%) oraz Ziarno
i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka (17%). Duża
frekwencja omawianych struktur w przytoczonych reportażach wynika z następujących
zależności. Po pierwsze, przewagi procentowego udziału wypowiedzeń złożonych w stosunku
do pojedynczych, to znaczy: u Kęskrawca – 56,5%, Kopczyńskiego i Sajewicz – 66,5%,
Rosiaka – 69%. Po drugie, rzadszego używania parataksy na rzecz hipotaksy, tj. frekwencja
u Kęskrawca wynosi 22,5%, Kopczyńskiego i Sajewicz – 31,5%, Rosiaka – 24%. Po trzecie,
wysokiego wskaźnika indywidualizacji tekstów liczonego na podstawie procentowego udziału
wypowiedzeń parataktycznych wynikowych (najwyższa wartość w reportażu Dybuk. Opowieść
114

o nieważności świata, tj. 27,3%) i przeciwstawnych (najwięcej struktur występuje w utworze
Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan, tj. 41,2%).
Natomiast najmniejszy udział tego typu struktur przypada w tekstach: Dryland Konrada
Piskały (9%), Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (7,5%), oraz
Abchazja Wojciecha Góreckiego (7,5%). W wymienionych reportażach można dostrzec
znamienne tendencje. Przede wszystkim utwór Konrada Piskały charakteryzuje się
najwyższym użyciem struktur współrzędnych (19%), natomiast w pozostałych dwóch
zdecydowanie

przeważają

procentowo

wypowiedzenia

pojedyncze

nad

złożonymi:

u Szabłowskiego – 64%, Góreckiego – 56%. Nie dziwi zatem fakt niskiej frekwencji
posługiwania się rozbudowanymi konstrukcjami złożonymi.
Wypowiedzenia hipotaktyczno-parataktyczne pełnią we współczesnym polskim
reportażu kilka funkcji stylistycznych.
Po pierwsze, przedstawiają ciąg przyczynowo-skutkowy, następstwo zdarzeń oraz
skomplikowane zależności międzyprzedmiotowe, pełniąc jednocześnie funkcję kauzatywno-efektywną:
Jak któryś z basidżów zostanie ciężko pobity lub spalą mu samochód, inni
zastanowią się, czy warto służyć władzy.
(Kęs. Czwarty 18)
Może humańczycy przestraszyli się, że ich jezioro jest pełne grzechów
i postanowili je oświęcić obecnością krzyża.
(Kop., Saj. Dybuk 18)

W powyższych wypowiedzeniach można wydzielić pary przyczynowo-skutkowe, np.:
zostanie pobity – zastanowią się, przestraszyli się – postanowili oświęcić. Wykonanie jednej
czynności gwarantuje zatem określony skutek.
Po drugie, zdania hipotaktyczno-parataktyczne, podobnie jak konstrukcje złożone
podrzędnie i współrzędnie, pełnią funkcję sprawozdawczą, czyli relacjonują minione
wydarzenia. Tym samym reporter realizuje postulat „sprawozdań z rzeczywistych wydarzeń
i sytuacji z życia ludzi” (Wolny-Zmorzyński 2004: 19):
Policja izraelska zatrzymuje samochody kilka kilometrów od świętej góry, a nad
tłumami lata sterowiec, z którego widać każdy guzik.
(Kop., Saj. Dybuk 121)
Kiedy je przeczytał, od razu zadzwonił do siostry i kazał jechać do Humania.
(Kop., Saj. Dybuk 33)
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W powyższych zdaniach narrator przedstawia wydarzenia, które miały miejsce w tym
samym czasie, wskazując na jednoczesność wydarzeń (np. zatrzymuje – lata), lub następowały
kolejno po sobie (np. przeczytał – zadzwonił – kazał jechać).
Po trzecie, konstrukcje hipotaktyczno-parataktyczne, podobnie jak wypowiedzenia
hipotaktyczne, służą eksplikacji, wyjaśnianiu skomplikowanych zależności, sytuacji
i wydarzeń, przybierając charakter „przekazu aktualnych ważnych problemów przez reportera
jako obserwatora i komentatora oraz niekiedy świadka i współuczestnika opisywanych
wydarzeń” (Wolny-Zmorzyński 2004: 18), np.:
Śmierć rebego Szymona uważa się za zaślubiny z Bogiem, dlatego w Lag ba-Omer odbywają się postrzyżyny i jest najwięcej ślubów.
(Kop., Saj. Dybuk 121)
Wszyscy w Bracławiu wiedzą, że pod miastem było pełno tuneli – w dawnych
czasach służyły żołnierzom i cywilnym mieszkańcom jako schronienie i pozwalały na
ucieczkę przed wrogiem.
(Kop., Saj. Dybuk 126)
Skutecznie bronił miasta przed Polakami pułkownik Iwan Bohun, ale
w największej bitwie, w 1671 roku, zwyciężył hetman Jan Sobieski, który rozproszył
uciekających Turków i zmusił Kozaków do poddania się.
(Kop., Saj. Dybuk 126)

W przytoczonych powyżej przykładach reporter objaśnia czytelnikowi konsekwencje
wydarzeń o charakterze: społeczno-religijnym (śmierć rebego), społeczno-politycznym (tunele
służące mieszkańcom jako schronienie) oraz historycznym (obrona miasta przez pułkownika
Iwana Bohuna).
Po czwarte, omawiane struktury, podobnie jak zdania parataktyczne, pełnią funkcję
deskryptywną i tym samym wpływają na poczucie odpowiedzialności reportera za
prawdziwość przedstawianych obrazów z życia społeczeństwa74:

74

Zdaniem Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego (2004: 18): „poczucie odpowiedzialności

reportera za prawdziwość przedstawianych obrazów z życia społeczeństwa ujawnia się w warstwie
refleksyjnej, znaczeniowej (tekstu reportażu), która decyduje o jego literackości i tym samym wyróżnia
go spośród innych gatunków prozy, sytuując reportaż na pograniczu literatury faktu i literatury pięknej”.
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Niewysoka i drobna Liat skończyła już 20 lat i żyła w obawie, że zostanie starą
panną.
(Kop., Saj. Dybuk 32)
Anastasija była bardzo ładna, więc nic dziwnego, że Grigorij, ojciec Gieny, się
z nią ożenił, choć miał się za nie byle kogo, bo to jego odkrycie stanowiło aż do lat
siedemdziesiąt najważniejszy sekret bracławskiej gminy.
(Kop., Saj. Dybuk 140)
Bo władza nie wypełnia przedwyborczych obietnic, korupcja jaka była, taka jest,
sędziowie i prokuratorzy są sprzedajni, policja ochrania bandytów, tysiące mężczyzn
zginęło nie wiadomo za co.
(Kop., Saj. Dybuk 203)

W powyższych konstrukcjach reporterzy dokonują szczegółowego opisu: osoby
(niewysoka i drobna Liat, Anastasija była bardzo ładna) oraz sytuacji politycznej (władza nie
wypełnia przedwyborczych obietnic). Taki zabieg służy obrazowości i ma za zadanie pomóc
czytelnikowi w wyobrażeniu sobie ludzi, z którymi spotkał się narrator, oraz autentycznych
uwarunkowań społeczno-ideologicznych.
Ostatnią

funkcją

stylistyczną,

jaką

pełnią

wypowiedzenia

hipotaktyczno-

-parataktyczne, jest przytaczanie słów rozmówców reportera poprzez zastosowanie mowy
zależnej:
Aho mówi, że nie jest przesadnie religijny, jednak – podobnie jak dla wielu
innych Aramejczyków – chrześcijaństwo jest dla niego jak tlen.
(Ros. Ziarno 119)
Mówi, jak Bóg stworzył świat, ale jego dalsze losy powierzył siedmiu aniołom,
nakazując im, by nie słuchali nikogo poza Nim.
(Ros. Ziarno 136)
Thamer mówi, że nie wolno im pobierać się „w poprzek” kast, a jeśli ktoś tak
czyni, to według jazydzkiego prawa zasługuje na śmierć.
(Ros. Ziarno 137)

Reporter stara się maksymalnie zobiektywizować i przedstawić wypowiedzi bohaterów
za pośrednictwem partii narracyjnych i czasowników wprowadzających mowę zależną
(tj. mówi, że; mówi, jak). Tego typu wprowadzenie wypowiedzi bohatera jest często
wykorzystywane w konstrukcjach hipotaktycznych oraz hipotaktyczno-parataktycznych,
ponieważ realizuje postulat „ujęcia materiału dokumentalnego w formę narracji w pierwszej
lub trzeciej osobie” (Wolny-Zmorzyński 2004: 18).
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Współczynniki rozbudowy wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych
We współczesnym polskim reportażu średnia długość wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych wynosi 13,7 składnika, jest wyższa od przeciętej długości zdań złożonych
współrzędnie oraz podrzędnie wynoszącej 10,1, a jednocześnie stanowi niższą wartość niż
w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego – 14,1 (por. Ruszkowski
1997: 173). Średnia dla omawianego gatunku mieści się przedziale wypowiedzeń długich (od
11 składników), które przedstawiają relacje statyczne, międzyprzedmiotowe.
Tab. 21. Średnia długość wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.

Reportaż

Średnia liczba składników

Janisz. Dom

18,6

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

16,2

Ros. Ziarno

15,0

Kęs. Czwarty

15,0

Kop., Saj. Dybuk

14,6

Ceg. Oko

13,4

Pisk. Dryland

11,8

Gór. Abchazja

11,3

Szab. Zabójca

10,7

Mik. Wielki

10,6

Średnia

13,7

Reportaże

o

wysokim

średnim

udziale

wypowiedzeń

parataktycznych

lub

hipotaktycznych mają także tendencję do długich konstrukcji hipotaktyczno-parataktycznych.
Takie zjawisko obserwujemy w tekstach, takich jak: Dom nad rzeką Loes Mateusza
Janiszewskiego (ZP – 12,5, ZHP – 18,6), Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja
Morawieckiego (ZH – 12,6, ZHP – 16,2), Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich
chrześcijan Dariusza Rosiaka (ZP – 10,9, ZH – 11,4, ZHP – 15) oraz Czwarty pożar Teheranu
Marka Kęskrawca (ZP – 12,5, ZH – 11,2, ZHP – 15). Natomiast w utworach o niskiej
przeciętnej długości zdań parataktycznych i hipotaktycznych notuje się krótsze konstrukcje
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hipotaktyczno-parataktyczne. Tego typu tendencje obserwujemy m.in. w tekstach: Abchazja
Wojciecha Góreckiego (ZH – 9,3, ZHP – 11,3), Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji
Witolda Szabłowskiego (ZP – 8,2, ZH – 7,5, ZHP – 10,7) oraz Wielki przypływ Jarosława
Mikołajewskiego (ZP – 8,9, ZH – 8,7, ZHP – 10,6).
Poniżej

przykłady

rozbudowanych

konstrukcji

hipotaktyczno-parataktycznych

o długości do 30 składników z reportaży o najdłuższej średniej występowania omawianych
struktur:
Po obu jej stronach ciągnęły się nieurodzajne pola, z których w bólach
wydzierano pożywienie, wieśniacy tarzali się tam w szarym pyle, w błocie, w upalnym
słońcu, bez ustanku walcząc o mizerną tapiokę, o pokryte szlamem liście kangkungu,
zarastającego brzegi błotnistego strumienia.
(Janisz. Dom 77)
Leon – młodziutki prezes organizacji narodowościowej – chadzał do tych
gmachów często, spotykał tam dobrodusznego wąsacza kagebistę z primą, który czasem
– na wpół grożąc, żartował z odmienności seksualnej petenta i zachęcał go w ten sposób
do kolejnych wizyt.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 63)
Turcy co prawda przegrali I wojnę światową, ale potem podpisali korzystniejszy
dla siebie traktat w Lozannie w tysiąc dziewięćset dwudziestym trzecim roku, powstała
Republika, a jej twórcy doszli do wniosku, że nie mają za co przepraszać.
(Ros. Ziarno 159)

Za pośrednictwem długich wieloskładnikowych wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych reporterzy dokonują opisu miejsca (wioska Kaiteho), bohatera (Leon) lub
społeczeństwa (Turcy). Tym samym autorzy spełniają jeden z czterech75 ważnych postulatów
poetyki reportażu: funkcję prezentacji konkretnego zjawiska, określonej problematyki lub
przedstawienia wizerunku osoby (Wojtak 2010: 125).
Kolejnym współczynnikiem rozbudowy wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych
jest krotność. Średnia liczba zdań składowych dla współczesnego polskiego reportażu wynosi

75

Zdaniem Marii Wojtak (2010: 125): „dla współczesnego reportażu publicystycznego istotne

są, jak się wydaje, cztery komponenty jego poetyki: szablonowa struktura z nieszablonowym
wypełnieniem, funkcja (prezentacja konkretnego zjawiska, określonej problematyki czy przedstawienie
wizerunku osoby), zasada zderzania punktów widzenia, kształtowanie całości ze względu na
przewidywanego adresata reporterskiej relacji”.
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3,7 (por. tab. 22.) i tym samym jest nieco mniejsza od wartości dla prozy dwudziestolecia
międzywojennego – 3,8 (Ruszkowski 1997: 175). Porównując krotność wypowiedzeń
hipotaktyczno-parataktycznych, hipotaktycznych oraz parataktycznych, należy zauważyć
ważną prawidłowość. W reportażach, w których dominuje ponadprzeciętna liczba zdań
składowych parataktycznych i hipotaktycznych, obserwuje się także wysoką średnią krotność
konstrukcji hipotaktyczno-parataktycznych. Największa krotność ZHP występuje w tekstach:
Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego – 4,2 (ZP – 2,5, ZH – 2,3),
Dom nad rzeką Loes Mateusza Janiszewskiego – 4,1 (ZP – 2,4, ZH – 2,4), Abchazja Wojciecha
Góreckiego – 4,1 (ZP – 2,5, ZH – 2,4). Z kolei konstrukcje hipotaktyczno-parataktyczne o mniejszej średniej krotności dla współczesnego polskiego reportażu
charakteryzują się także mniejszą niż przeciętna krotnością wypowiedzeń parataktycznych
i hipotaktycznych, tak jak w tekście Dryland Konrada Piskały – 3,2 (ZP – 2,3, ZH – 2,2).
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Tab. 22. Krotność wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.

Utwór/ Liczba zdań

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Razem

Średnia

4,2

składowych

Jastrz., Mor.

l.

9

5

3

2

0

0

0

1

0

20

Krasnojarsk

%

45,0

25,0

15,0

10,0

0

0

0

5,0

0

100,0

l.

14

7

7

0

0

0

0

0

1

29

%

48,3

24,1

24,1

0

0

0

0

0

3,4

100,0

l.

7

4

1

2

1

0

0

0

0

15

%

46,7

26,7

6,7

13,3

6,7

0

0

0

0

100,0

l.

9

2

3

0

1

0

0

0

%

60,0

13,3

20,0

0

6,7

0

0

0

0
0

15
100,0

l.

11

7

2

0

0

0

0

0

0

20

%

55,0

35,0

10,0

0

0

0

0

0

0

100,0

l.

27

10

1

0

0

1

1

0

0

40

%

67,5

25,0

2,5

0

0

2,5

2,5

0

0

100,0

l.

19

12

3

0

0

0

0

0

0

34

%

55,9

35,3

8,8

0

0

0

0

0

0

100,0

l.

20

9

3

0

0

0

0

0

0

32

%

62,5

28,1

9,4

0

0

0

0

0

0

100,0

Kop., Saj.

l.

24

9

3

1

0

0

0

0

0

37

Dybuk

%

64,9

24,3

8,1

2,7

0

0

0

0

0

100,0

l.

15

2

1

0

0

0

0

0

0

18

%

83,3

11,1

5,6

0

0

0

0

0

0

100,0

Janisz. Dom
Gór. Abchazja
Szab. Zabójca

Mik. Wielki
Kęs. Czwarty

Ros. Ziarno

Ceg. Oko

Pisk. Dryland

4,1

4,1

3,8

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

3,2

Na podstawie analizy tabeli 22. należy zauważyć, że długie konstrukcje 9-, 10-, a nawet
14-członowe występują w reportażach: Dom nad rzeką Loes Mateusza Janiszewskiego,
Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego oraz Czwarty pożar
Teheranu Marka Kęskrawca, np.:
Niektórzy myślą (1), że jego przyczyna wciąż jest ta sama (2), że nadal chodzi o
ludzi gdzieś daleko od umierających dzieci, daleko od głodu (3), którym zdaje się (4),
że mają za mało (5), że za mało znaczą (6), że postępują słusznie (7), że poznali definicję
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słuszności (8), bo nauczyli się jej na prestiżowych uniwersytetach (9), wynieśli z domów
z dobrymi tradycjami (10), nasiąknęli nią (11), słuchając wspaniałej muzyki (12),
oglądając znane obrazy (13), czytając wyrafinowane książki (14).
(Janisz. Dom 57)
Ta myśl powoduje (1), że wstyd nam wobec innych (2) – że żyjemy (3), że nadal
żyć chcemy (4), że wciąż śmiejemy się (5) i pragniemy następnych dni (6), chociaż ich
nie ma (7) – i żal nam nas samych (8), że życie będzie toczyć się dalej (9), tyle, że już
bez nas (10).
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 185)
Irańczyk zaniemówi (1) i puści nas wolno (rzadko) (2), uśmieje się (3) i spróbuje
wytłumaczyć (4), że to tylko grzecznościowy zwrot (rzadko) (5), pokręci głową
z politowaniem (6) i poda cenę (często) (7), potraktuje nas jak złodzieja (8) i zacznie
krzyczeć (rzadko) (9).
(Kęs. Czwarty 143)

Powyższe przykłady charakteryzują się występowaniem dużej liczby składników,
posługiwaniem

się

wyliczeniami,

członami

składowymi

dopełnieniowymi

oraz

imiesłowowymi równoważnikami zdań. Wypowiedzenia hipotaktyczno-parataktyczne o dużej
krotności charakteryzują się zatem występowaniem w literackiej transformacji takich
elementów, jak: „relacja reportera jako obserwatora, uczestnika wydarzeń, świadka czy osoby
rekonstruującej ich przebieg, (…) zrelacjonowanie i prezentacja rozmowy na podstawie historii
wydarzeń i ich skutków” (Wolny-Zmorzyński 2004: 30).
Podsumowując rozważania dotyczące wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych,
należy dostrzec następujące tendencje.
1. Wypowiedzenia hipotaktyczno-parataktyczne zajmują we współczesnym polskim
reportażu średnio 13% ogółu wszystkich badanych konstrukcji. Służą językowo-literackiej
transformacji dostrzeganych wydarzeń i faktów oraz przedstawianiu następstwa zdarzeń
z zachowaniem ciągu przyczynowo-skutkowego. Najwięcej struktur tego typu obserwuje się
w następujących tekstach: Czwarty pożar Teheranu Marka Kęskrawca (20%), Dybuk.
Opowieść o nieważności świata Andrzeja Kopczyńskiego i Anny Sajewicz (18,5%), Ziarno
i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka (17%). Natomiast
najmniej ZHP notuje się w utworach, takich jak: Dryland Konrada Piskały (9%), Zabójca
z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (7,5%), Abchazja Wojciecha
Góreckiego (7,5%).
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2. Konstrukcje hipotaktyczno-parataktyczne pełnią we współczesnym polskim
reportażu pięć kluczowych funkcji stylistycznych: 1) kauzatywno-efektywną (przedstawianie
skomplikowanych zależności międzyprzedmiotowych), 2) sprawozdawczości (z minionych
wydarzeń), 3) eksplikacji (wyjaśniania czytelnikowi ważnych wątków), 4) deskryptywną
(opisu miejsc, ludzi, sytuacji), 5) przytaczania (z zastosowaniem mowy zależnej). ZHP czerpią
z funkcji stylistycznych ZP i ZH, co nie dziwi, ponieważ omawiane konstrukcje stanowią
swoiste połączenie wypowiedzeń współrzędnych i podrzędnych.
3. Średnia liczba składników wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych wynosi
13,7. Należy odnotować, że autorzy tekstów o wysokiej przeciętnej wartości wypowiedzeń
parataktycznych lub hipotaktycznych mają również tendencję do budowania długich
konstrukcji hipotaktyczno-parataktycznych. Najdłuższe zdania występują w reportażach,
takich jak: Dom nad rzeką Loes Mateusza Janiszewskiego (18,6), Krasnojarsk zero Bartosza
Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego (16,2), Ziarno i krew. Podróż śladami
bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka (15) oraz Czwarty pożar Teheranu Marka
Kęskrawca (15). Natomiast najkrótsze struktury obserwujemy w następujących utworach:
Abchazja Wojciecha Góreckiego (11,3), Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda
Szabłowskiego (10,7) oraz Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego (10,6).
4. Średnia krotność wypowiedzeń hipotaktyczno-parataktycznych wynosi 3,7.
Obserwuje się tendencję autorów reportaży, budujących wielokrotnie złożone ZP i ZH, do
kreowania ZHP o ponadprzeciętnej krotności zdań składowych. Do utworów o największej
przeciętnej liczbie zdań składowych zalicza się: Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego
i Jędrzeja Morawieckiego (4,2), Dom nad rzeką Loes Mateusza Janiszewskiego (4,1), Abchazję
Wojciecha Góreckiego (4,1). Natomiast najmniejsza średnia krotność występuje w tekście
Dryland Konrada Piskały (3,2).

5.3. Struktura pozostałych wypowiedzeń
Poza strukturami współrzędnymi i niewspółrzędnymi wypowiedzeń złożonych
wyróżniamy także konstrukcje złożone zestawione, wewnętrznie nawiązane oraz luźnie
połączone. W badanej próbie wypowiedzeń współczesnego polskiego reportażu zanotowałam
przykłady dwóch pierwszych typów. Struktury luźnie połączone, których wyznacznikami są:
„nadmierna wieloczłonowość, brak logicznego uporządkowania i występowanie elementów
tzw. składni emocjonalnej” (Ruszkowski 1997: 209) nie zostały zanotowane w analizowanych
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tekstach reportażowych wyróżniających się dążeniem do przyczynowo-skutkowego
uporządkowania struktury stylistyczno-składniowej.
Wypowiedzenia złożone zestawione
Zdaniem Zenona Klemensiewicza (1982: 474) wypowiedzenie złożone zestawione
„zestawia dwa lub kilka wypowiedzeń w jedno dwuczłonowe, skończone, na podstawie
jakiegoś zbliżenia treści zawartych w tych członach, w którym jednak nie można wykryć
gramatycznie wskazanego stosunku logicznej współrzędności lub podrzędności”. Tego typu
konstrukcje składają się z członu głównego (stanowiącego trzon powiadomienia, zawierającego
istotną treść komunikatywną) oraz członu pobocznego (wprowadzającego, objaśniającego).
Wyróżnia się trzy podstawowe typy struktur zestawionych (Klemensiewicz 1982: 474):
1) z przytoczeniem – zawierające przytoczenie czyichś słów lub myśli,
2) z apostrofą – odwołujące się do odbiorcy,
3) z parentezą – przedstawiające nawiasową uwagę autora.
Tab. 23. Liczbowy i procentowy udział wypowiedzeń złożonych zestawionych
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
% wypowiedzeń złożonych zestawionych
Reportaż

l.

w stosunku do ogółu badanych
konstrukcji (WZZ)

Pisk. Dryland

30

15,0

Ros. Ziarno

20

10,0

Gór. Abchazja

16

8,0

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

15

7,5

Mik. Wielki

14

7,0

Kop., Saj. Dybuk

11

5,5

Ceg. Oko

10

5,0

Janisz. Dom

9

4,5

Kęs. Czwarty

9

4,5

Szab. Zabójca

4

2,0

Średnia

13,8

6,9
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We współczesnym polskim reportażu średnia występowania wypowiedzeń złożonych
zestawionych wynosi 6,9%, co stanowi wartość wyższą od przeciętnej dla prozy
dwudziestolecia międzywojennego – 4,1% (Ruszkowski 1997: 192). Rozrzut pomiędzy
wartościami jest spory i wynosi 13%. Najwięcej struktur zestawionych obserwujemy w tekście
Dryland Konrada Piskały (15%), natomiast najmniej w utworze Zabójca z miasta moreli.
Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (2%). Powyżej średniej plasują się także
następujące reportaże: Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego – 7%, Krasnojarsk zero
Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego – 7,5%, Abchazja Wojciecha Góreckiego –
8%, oraz Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka –
10%. Dla składniowej interpretacji stylu współczesnego polskiego reportażu szczególnie
istotne są rodzaje zdań zestawionych z przytoczeniem oraz parentezą, co zostanie
przedstawione w niniejszych podrozdziale.
Zdaniem Klemensiewicza (1982: 474-478) rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje
wypowiedzeń zestawionych z przytoczeniem. Pierwszy z nich stanowi tzw. przytoczenie
wprowadzone, w którym człon główny stanowi przytoczenie czyichś słów lub myśli, a człon
poboczny wprowadza przytoczenie w sposób: a) bezpośredni, tj. „podaje ono dosłownie kształt
i treść czyichś słów wypowiedzianych lub w mowie wewnętrznej pomyślanych”, lub
b) pośredni, tj. „przekazuje czyjeś słowa lub myśli w sposób sprawozdawczy, tzn. podaje ich
treść myślową ukształtowaną przez autora członu wprowadzającego, wskutek czego zacierają
się składniowe właściwości znamionujące tzw. mowę niezależną” (Klemensiewicz 1982: 478).
Za

przykłady

przytoczenia

wprowadzonego

bezpośredniego

posłużą

następujące

wypowiedzenia z badanej próby tekstów:
„Zobacz, mamy tak samo wysokie czoła” – zarzekał się.
(Pisk. Dryland 56)
Południowcy są skąpi – uważa Abdulkadir, i tyle co w Somalilandzie za żony
nie płacą.
(Pisk. Dryland 215)
– No tak, ale wiesz, Somalia to świetne miejsce na biznes – mówi Dahir. (…)
Przecież jeszcze przez wiele lat będziemy potrzebować żywności, butów, ubrań,
materiałów budowlanych, narzędzi – wylicza.
(Pisk. Dryland 267)
– Bo nie mamy innego domu – odpowiada.
(Pisk. Dryland 267)
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Powyższe przykłady odwołują się bezpośrednio do słów rozmówcy narratora-reportera
(np. zarzekał się, uważa, mówi, wylicza, odpowiada). Stanowią zatem typ przytoczenia
wprowadzonego bezpośredniego słownego.
Drugi rodzaj wypowiedzeń zestawionych z przytoczeniem stanowi tzw. przytoczenie
z akcesoriami, w którym człon poboczny podaje konkretny szczegół sytuacyjny, towarzyszący
przytoczonym słowom lub myślom i nazywany jest akcesoryjnym.
Pytam chyba z dziesięć razy:
– Co czułeś?
Odpowiedź jest niezmiennie ta sama:
– Nic, naprawdę nic.
(Pisk. Dryland 36)
„Czemu to robisz? Po co?” – wrzeszczy na mnie, próbując odebrać mi aparat.
(Pisk. Dryland 160)
Przed wojną dziewięćdziesiąt procent kobiet siedziało w domu, a teraz mniej niż
połowa… – Zawiesza głos.
(Pisk. Dryland 221)
Uśmiecha się szeroko, ale zaraz dodaje: – Wreszcie mamy pieniądze, a kto ma
pieniądze, ten rządzi.
(Pisk. Dryland 221)
– Ha, ha, ha – wybucha szczerym śmiechem.
(Pisk. Dryland 221)
Wszystko było zniszczone, mnóstwo ludzi zginęło – mówił, trzymając jedną
rękę na kierownicy, a drugą wkładając sobie do ust gałązki czatu.
(Pisk. Dryland 252)

W przytoczonych wypowiedzeniach człon poboczny dostarcza czytelnikowi
dodatkowych szczegółów, np.: liczba zadawanych pytań, niezmienność odpowiedzi czy
zawieszanie głosu, a także informuje o wykonywaniu dodatkowych czynności, takich jak:
próba odebrania aparatu, szerokie uśmiechanie się, wybuchnięcie śmiechem, trzymanie ręki na
kierownicy.
We współczesnym polskim reportażu oprócz struktur zestawionych z przytoczeniem
obserwuje się także konstrukcje zestawione z parentezą, charakteryzujące się dużą wartością
ekspresywno-stylistyczną,

logicznym

rozbiciem

wypowiedzenia

występowania w stylu potocznym (Pisarkowa 1975: 156).
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oraz

nasileniem

Zdaniem Jadwigi Litwin (1995b: 189-190):
parenteza pełni także funkcję ekspresywną, gdyż realizuje potrzebę nadawy
w wyrażeniu własnego „ja”. Funkcja ta sygnalizuje podmiotowy charakter wypowiedzi,
z kolei podmiotowość determinuje subiektywny sposób mowy. Parenteza stanowi zatem
obudowę subiektywną treści wypowiedzi, ukazuje inny jej wymiar stwarzający nadawcy
różne możliwości zaznaczenia swojej obecności i wyrażenia „własnego zdania”.

Wypowiedzenia nawiasowe mogą być wyrażone: pojedynczym wyrazem, grupą
syntaktyczną, zdaniem pojedynczym, równoważnikiem zdania, wypowiedzeniem złożonym,
wypowiedzeniem samodzielnym (tj. od kropki do kropki) oraz znakiem interpunkcyjnym
(Ruszkowski 1997: 189-190). Mogą także pełnić kilka funkcji stylistycznych76.
Po pierwsze, służą eksplikacji, czyli wyjaśnieniu czytelnikowi nieznanych terminów,
sentencji, obyczajów, itp.:
Nin ann dhul marini dhaayo maleh
(Ten, kto nie podróżował, nie zrozumie)
(Pisk. Dryland 154)
Co ważne, wszyscy uchodźcy dostają ode mnie legitymację STP (Staniero
Temporaneamente Presente – czasowo przebywający cudzoziemiec), która daje im
prawo do bezpłatnej opieki medycznej w całych Włoszech przez dwanaście miesięcy.
(Mik. Wielki 27)

76

Na przestrzeni lat badacze wyróżniali różne funkcje stylistyczne parentezy i jej rodzaje

semantyczne. Zenon Klemensiewicz (1982: 483-484) wymienił cztery funkcje stylistyczne
wypowiedzeń zestawionych z parentezą: „1. Parenteza uzupełnia drugorzędne, ale przecież – zwłaszcza
na tym odcinku kontekstu – nieobojętne czytelnikowi szczegóły akcji, o której opowiada, szczegóły
dotyczące osób i rzeczy, o których się mówi. (...) 2. Parenteza wplata w przytoczenie czyjejś mowy lub
toku myśli szczegóły konsytuacyjne. (…) 3. Parenteza wplata w opowiadanie przytoczenie czyjejś
mowy lub toku myśli. (…) 4. Parenteza wplata w czyjąś mowę nie wypowiedziane myśli”. Natomiast
Marek Ruszkowski (1997: 193-196) wymienił siedem semantycznych rodzajów parentez:
1. akcesoryjne, 2. zaznaczające, 3. wtrącenie, 4. konkretyzujące, 5. wariantujące, 6. w formie cytatu,
7. emocjonalne.
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Po drugie, konkretyzują miejsca i osoby (uzupełniają szczegóły akcji), o których mowa,
np.:
Po upadku greckich kolonii znalazła się w orbicie Rzymu, a następnie Bizancjum
(Suchumi nazywało się wówczas Sebastopolis).
(Gór. Abchazja 24)
Na przełomie dziesiątego i jedenastego tron przypadł tam gruzińskim
Bagrationim (ostatni Leonida nie miał męskiego potomka) i Cesarstwo Abchaskie
weszło na prawie pięćset lat w skład zjednoczonej Gruzji.
(Gór. Abchazja 25)
Abchazja (wtedy już: Księstwo Abchaskie) była w tym czasie to zależna od
gruzińskiego Krolestwa Imeretti, to całkiem samodzielna, to podporządkowana
imperium osmańskiemu (Turcy przynieśli islam, który się jednak nie rozpowszechnił.
Suchumi nazywali Suchum Kale – twierdzą wody i piasku).
(Gór. Abchazja 25)

Po trzecie, stanowią wtrącenie odautorskie o charakterze doprecyzowującym:
Są narodem kaukaskim, tak jak Gruzini (w regionie żyją jeszcze narody tureckie
i indoeuropejskie).
(Gór. Abchazja 24)
Sam Bohdanowicz przeżyje gehennę internowania oraz obozów pracy (głównie
na krasnojarskich lesorubach) i powróci do Polski.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 164)
Oni zaczęli nas uczyć taekwondo na całkiem przyzwoitym poziomie (potem
w Krasnojarsku dowiedziałem się, że to byli naprawdę nieźli mistrzowie, mieliśmy
sporego farta).
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 166)

Po czwarte, pełnią funkcję stylistyczną akcesoryjną, uzasadniają lub określają sytuacje,
zachowanie narratora czy postaci, a także wplatają szczegóły konsytuacyjne:
Kamera Jacka i kot (mikrofon na tyczce opatulony włochatym pokrowcem)
Olega zwykle budziły zainteresowanie, nie wszyscy jednak przyzwyczaili się do
filmowania.
(Kop., Saj. Dybuk 19)

128

W trakcie toczącej się spokojnie rozmowy (po raz pierwszy od wielu dni jestem
w domu, w którym wybory nie są najważniejszym tematem) dostrzegam, jak młodsza
część gości, jedno po drugim, podchodzi do wielkiego stołu ustawionego z boku salonu.
(Kęs. Czwarty 217)

Podsumowując powyższe rozważania, należy zauważyć, że:
1. We współczesnym polskim reportażu wypowiedzenia złożone zestawione stanowią
średnio 6,9% ogółu wszystkich konstrukcji omawianego gatunku. Największą wartość notuje
się w tekście Dryland Konrada Piskały (15%), natomiast najmniejszą w utworze Zabójca
z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (2%). W badanej próbie
zaobserwowano przykłady zestawień z przytoczeniem (wprowadzonym bezpośrednim lub
z akcesoriami) oraz z parentezą.
2. Zestawienia parentetyczne pełnią w omawianym gatunku kilka ważnych funkcji
stylistycznych: eksplikacji, konkretyzacji, doprecyzowującą oraz akcesoryjną. Tego typu
zestawienia wzbogacają wiedzę czytelnika o zaprezentowanych sytuacjach, losach bohaterów
oraz opisywanych zjawiskach, a jednocześnie przybliżają współczesny polski reportaż do stylu
potocznego polszczyzny.
Wypowiedzenia wewnętrznie nawiązane
Wypowiedzenia wewnętrznie nawiązane stanowią strukturę wtórną, pochodną.
Zdaniem Marka Ruszkowskiego (1997: 200): „składają się one z pewnej liczby odcinków,
zawierających zdania składowe, między którymi zachodzą określone relacje syntaktyczne”.
Granice pomiędzy odcinkami wyznacza się w sposób semantyczny (tj. znaczeniowy charakter
wypowiedzenia) oraz formalny (na podstawie średniej mocy znaków interpunkcyjnych, takich
jak: średnik, myślnik, dwukropek lub wielokropek). Wątpliwości interpretacyjne budzi również
rozróżnienie zdań parataktycznych włącznych od omawianych konstrukcji (por. Ruszkowski
2001: 74-77).
Zdaniem Stanisława Mikołajczaka (1983: 93):
Wszystkie WWN są nacechowane stylistycznie, gdyż są przejawem
porządkującego grupowania przedstawianej rzeczywistości – zawierają syntetyczny
obraz widziany w jego jednostkowych przejawach. Najliczniej WWN występują
w opisach – zawierają statyczne lub dynamiczne opisy wieloaspektowe lub
wieloczłonowe o wyraźnej autonomiczności lub odrębności, które jednak są ujęte
w ramy obejmującej całość perspektywy. WWN są niewątpliwie bardzo istotnym
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czynnikiem intelektualizacji składni – spełniają funkcję interpretacyjną w tekście. Są
przez to językowym narzędziem konstruowania wyższych układów semantycznych
utworu.

We współczesnym polskim reportażu wypowiedzenia wewnętrznie nawiązane stanowią
średnio zaledwie 3,2% wszystkich omawianych konstrukcji. Najwięcej wypowiedzeń
wewnętrznie nawiązanych notuje się w tekście Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego
i Jędrzeja Morawieckiego (9%), natomiast najmniej w reportażach Zabójca z miasta moreli
Witolda Szabłowskiego oraz Dryland Konrada Piskały (1%). Rozrzut pomiędzy wartościami
wynosi 8% (por. tab. 24.).
Tab. 24. Liczbowy i procentowy udział wypowiedzeń wewnętrznie nawiązanych
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
% wypowiedzeń wewnętrznie
Reportaż

l.

nawiązanych w stosunku do ogółu
badanych konstrukcji (WWN)

Jastrz., Mor. Krasnojarsk

18

9,0

Gór. Abchazja

15

7,5

Ros. Ziarno

8

4,0

Mik. Wielki

5

2,5

Janisz. Dom

4

2,0

Kęs. Czwarty

3

1,5

Ceg. Oko

3

1,5

Kop., Saj. Dybuk

3

1,5

Szab. Zabójca

2

1,0

Pisk. Dryland

2

1,0

Średnia

6,3

3,2
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Wypowiedzenia wewnętrznie nawiązane spełniają ważną funkcję stylistyczną –
interpretacyjną:
Toboł, Irtysz, Ob – potężne, dzikie, biorące swój początek w jeziorach
Kazachstanu lub górach Ałtaju, zbierające – przed ujściem do Oceanu Arktycznego –
każdą kroplę w bagnistej, nieprzebytej tajgi. Jednak w marcu wód jeszcze nie
dostrzeżesz: ich powierzchnie wciąż są skute grubym lodem.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 50)
Muzeum taką wieść przekazuje: Rosja jest wielka i nieogarniona, szalona
i zachwycająca, jest istnym panoptikum, światem samym w sobie, ani Azją, ani Europą.
Znajdziesz tu wszystko: podłość i cnotę, szaleństwo i rozum, życie i śmierć, stare i nowe,
żółtych i białych, białych i czerwonych, wiarę i fanatyczne bezbożnictwo.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 50)
Weźmy przykład: na Kołymie znajdowały się ogromne złoża złota, którego
wzrastające wydobycie miało pierwszorzędną wagę dla Rosji Radzieckiej.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 213)
W tej jednak sposób produkcja złota nie wzrastała – kiedy osiągano jeden cel,
nie sposób było zrealizować drugiego… Podobnie z koleją arktyczną: była potrzebna
i była „dobrą” umieralnią. Tak dobrą, że kolej ta nigdy nie powstała – choć właśnie
potrzebna była. W okresie największego łagrowego naboru, i terroru jednocześnie –
w 1937 roku obroty obozów spadły z trzech miliardów czterystu pięćdziesięciu
milionów rubli do dwóch miliardów. W rezultacie stanowisko naczelnika łagru, a tym
bardziej ich całego rejonu, było zadaniem niełatwym – więcej, cokolwiek
beznadziejnym.
(Jastrz., Mor. Krasnojarsk 213)

W powyższych przykładach wypowiedzeń wewnętrznie nawiązanych reporterzy
opisują krajobraz (rzeki w Krasnojarsku) oraz wnikliwie intepretują przekaz społeczny
(dotyczący Rosji), gospodarczy (złoża złota na Kołymie, kolej arktyczna), a także polityczny
(łagrowy nabór). Autorzy porządkują tekst za pomocą: myślników, dwukropków oraz
wielokropków77. Przekazują ważne dla czytelnika informacje, dbają o obiektywizm,
a jednoczenie reporterską aktualność poruszanych wątków. Powyższe zależności sprawiają, że
tekst Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego jest wysoko

77

Warto zwrócić uwagę na brak używania średników do porządkowania wypowiedzeń

wewnętrznie nawiązanych we współczesnym polskim reportażu.
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zintelektualizowany. Wpływają na to także wysokie współczynniki rozbudowy wypowiedzeń
niewspółrzędnych, tj.: przeciętna długość (ZH – 12,6, ZHP – 16,2) i krotność (ZH – 2,3, ZHP
– 4,2). Dodatkowo znaczna przewaga wypowiedzeń narracyjnych nad dialogowymi (stosunek
96% do 4%) sprawia, że reportaż Jastrzębskiego i Morawieckiego jest zbliżony stylistycznie
do zintelektualizowanej polszczyzny pisanej. Długie konstrukcje syntaktyczne, mała liczba
dialogów, występowanie zdań wewnętrznie nawiązanych oraz przedstawianie statycznych,
wieloaspektowych opisów mogą wpływać na trudności w odbiorze tekstu oraz składniową
monotonię.
Podsumowując

powyższe

rozważania

na

temat

wypowiedzeń

wewnętrznie

nawiązanych, należy zauważyć ważne zależności.
1. Wypowiedzenia wewnętrznie nawiązane służą: porządkowaniu przedstawianej
rzeczywistości,

kreowaniu

syntetycznego

świata

reportażowego,

opisywaniu

wieloaspektowych, wieloczłonowych relacji dynamicznych o charakterze autonomiczności
i odrębności, konstruowaniu wyższych układów znaczeniowych tekstu.
2. We współczesnym polskim reportażu stanowią średnio zaledwie 3,2% wszystkich
omawianych konstrukcji. Najwyższa wartość notuje się w tekście Krasnojarsk zero Bartosza
Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego (9%), który charakteryzuje się wysokimi wartościami
rozbudowy wypowiedzeń niewspółrzędnych. Natomiast najmniej WWN występuje
w utworach: Zabójca z miasta moreli Witolda Szabłowskiego oraz Dryland Konrada Piskały
(1%).
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Zakończenie
Niniejsza rozprawa doktorska wpisuje się w nurt badań stylistyczno-składniowych nad
współczesnym polskim reportażem. Kształtowanie stylistyczne w tejże pracy rozumiane jest
jako: zespół środków językowych, wnoszących do wypowiedzi nacechowanie, na skutek
wyboru określonych konstrukcji syntaktycznych, ich rozmieszczenia (układu) w tekście oraz
transformacji (por. Enkvist 1973: 14-15, za: Ruszkowski 1997: 13-14; Guiraud 1966: 27;
Klemensiewicz 1982: 434; Wilkoń 1987: 13).
Zastosowanie metod zaczerpniętych ze stylistyki językoznawczej i gramatyki
stylistycznej (por. Halliday 1972: 292, Milewski 1973: 23-24, Gajda 1988: 26, Skubalanka
1991: 8) pozwoliło na: zbadanie i opis struktury stylistycznej tekstów reportażowych za
pośrednictwem metod zaczerpniętych z ogólnej teorii językoznawstwa, porównywanie struktur
składniowych w obrębie omawianego gatunku oraz analizę funkcji stylistycznych
różnorodnych konstrukcji syntaktycznych. Obserwacja wszystkich wymienionych elementów
złożyła się tym samym na składniową interpretację stylu współczesnego polskiego reportażu.
Po raz kolejny należy podkreślić rozumienie w tej pracy terminu reportaż. To
dokumentarno-literacki gatunek, obejmujący dzieła książkowe dotyczące aktualnych
problemów na świecie (głód, konflikty wojenne, kulturowe i religijne) o charakterze
sprawozdań z autentycznych wydarzeń, których autor był bezpośrednim świadkiem lub
uczestnikiem (por. Maślanka 1976: 213-215, Niedzielski 1985: 280-282, Litwin 1989: 9,
Żyrek-Horodyska 2017: 123). Narracja zaś została zaprezentowana jako wypowiedź:
nadrzędna, samodzielna, syntaktycznie porządkująca przytoczenia, wyznaczająca schematom
składniowym określone funkcje stylistyczne (por. Wilkoń 1976: 27). W korpusie znalazło się
10 utworów wyróżnionych Nagrodą im. Beaty Pawlak w latach 2009-2017, które dotyczą
problemów:

ekonomiczno-religijnych,

polityczno-wojennych,

tożsamości

społeczno-

-religijnej, ubóstwa, przemocy czy uchodźców.
W niniejszej pracy dokonałam wyboru metody ilościowej, która stanowi podstawę do
wyznaczenia stylistyczno-składniowej interpretacji stylu współczesnego polskiego reportażu.
Swoje działania podzieliłam na cztery etapy, z których trzy pierwsze stanowiły bazę do podjęcia
rozważań na temat stylu omawianego gatunku. Polegały one zatem na:
1. Zebraniu materiału językowego – 2 000 wypowiedzeń narracyjnych z reportaży
wyróżnionych Nagrodą im. Beaty Pawlak. Jednocześnie spełnione zostały wymogi metody
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reprezentacyjnej (Zasępa 1962: 12), czyli jednorodności, dostatecznej liczności, losowości
i rozproszenia obserwowanych konstrukcji (por. Kniagininowa 1962: 95).
2. Analizie składniowej wypowiedzeń opartej na tradycyjnym modelu Zenona
Klemensiewicza (1969).
3. Opracowaniu statystycznym zjawisk (w formie tabelarycznej) ze szczególnym
uwzględnieniem parametru porównawczego średniej arytmetycznej.
4. Interpretacji stylistycznej poszczególnych konstrukcji syntaktycznych składających
się na składniową interpretację stylu współczesnego polskiego reportażu.
Za pośrednictwem przeprowadzonej przeze mnie analizy ilościowej oraz stylistyczno-składniowej dostrzegłam podstawowe zależności w analizowanych tekstach oraz
kształtowaniu stylu współczesnego polskiego reportażu78. Poniżej w syntetycznej formie
prezentuję dwie płaszczyzny porównawcze: 1) przedstawiające cechy wspólne i odmienne
omawianych tekstów oraz 2) ukazujące wyróżniki syntaktyczne reportaży na tle innych stylów.
Za najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie zbliżone do przeciętnych parametrów
współczesnego polskiego reportażu, uznaję teksty: Czwarty pożar Teheranu, Krasnojarsk zero,
Wielki przypływ oraz Dom nad rzeką Loes. W wymienionych książkach proporcje
występowania wypowiedzeń narracyjnych i dialogowych, pojedynczych i złożonych oraz
werbalnych i niewerbalnych są zbliżone do średnich wartości omawianego gatunku. Kluczowy
dla niniejszej rozprawy jest Czwarty pożar Teheranu Marka Kęskrawca, w którym niemal
wszystkie struktury skupiają się wokół średniej (stosunek WN i WD, WP i WZ, WW i WNW
oraz frekwencja ZR, ZNR, ZH) z wyjątkiem parataksy (8%) oraz zdań hipotaktyczno-parataktycznych (20%). Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego
jest kolejnym, typowym dla omawianego gatunku testem. Oprócz wymienionych już ważnych
zależności cechuje się wysokim współczynnikiem występowania zdań rozwiniętych (31,5%)
i nierozwiniętych (3,5%), równoważników zdań (7,5%), zawiadomień (3,5%), wypowiedzeń

78

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na artykuł Jadwigi Litwin (1995a: 161-182), która

przedstawiła funkcje wypowiedzeń pojedynczych i złożonych określonych reportaży pochodzących
z XX wieku. Niniejsza rozprawa dotyczy podobnej tematyki, jednak stanowi swego rodzaju rewizję
dokonanych obserwacji i syntezę syntaktycznych wyróżników na podstawie próby aż 2 000
wypowiedzeń, odnosi się do współczesnych reportaży wydanych w formie książkowej na początku XXI
wieku, a także sytuuje reportaż pomiędzy tekstami literackimi, dokumentarnymi i publicystycznymi.
Określa zatem w detaliczny sposób składniowe ukształtowanie współczesnego polskiego reportażu
i przyczynia się do określania stylu omawianego gatunku.
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zestawionych (7,5%), a także wewnętrznie nawiązanych (9%). Z kolei Wielki przypływ
Jarosława Mikołajewskiego posiada dużą wartość parataksy (15,5%), hipotaksy (25%),
konstrukcji zestawionych (7%) i wewnętrznie nawiązanych (2,5%). Natomiast Dom nad rzeką
Loes Mateusza Janiszewskiego cechuje się wysoką ekstensją struktur pojedynczych
rozwiniętych (36,5%), nierozwiniętych (4%), parataktycznych (15%) oraz hipotaktyczno-parataktycznych (14,5%).
Kolejną grupę tekstów znamionuje znaczna przewaga wypowiedzeń złożonych nad
pojedynczymi. Należą do nich: Dryland, Dybuk. Opowieść o nieważności świata, Oko świata.
Od Konstantynopola do Stambułu oraz Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich
chrześcijan. Proporcje występujące w reportażu Konrada Piskały pt. Dryland są zróżnicowane
ze względu na przeciętną ekstensję hipotaksy (21%), największe spośród badanych tekstów
wartości parataksy (19%) i wypowiedzeń złożonych zestawionych (15%), przy jednoczesnych
zaniżonych wartościach zdań hipotaktyczno-parataktycznych (9%) oraz wypowiedzeń
wewnętrznie nawiązanych (1%). W tekście Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz
pt. Dybuk. Opowieść o nieważności świata obserwuje się wysoką frekwencję hipotaksy
(31,5%) i konstrukcji hipotaktyczno-parataktycznych (18,5%) oraz jednocześnie niską
parataksy (9,5%), struktur złożonych zestawionych (5,5%), a także wewnętrznie nawiązanych
(1,5%). Szczególnie ważne dla niniejszych rozważań są reportaże Oko świata. Od
Konstantynopola do Stambułu i Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan,
w których notuje się zdecydowanie wysoką ekstensję zdań parataktycznych (14% w obu
przypadkach), hipotaktycznych (kolejno 32%, 24%), hipotaktyczno-parataktycznych (16%
i 17%). Różnice w tych tekstach pojawiają się przy okazji struktur zestawionych i wewnętrznie
nawiązanych – u Maxa Cegielskiego wymienione konstrukcje są mało reprezentatywne,
a u Dariusza Rosiaka występują często.
Ostatnią grupę tworzą reportaże o wysokiej frekwencji wypowiedzeń pojedynczych,
czyli Abchazja oraz Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji. Tekst Wojciecha Góreckiego
jest godny uwagi ze względu na największą frekwencję występowania konstrukcji narracyjnych
(98,5%), a w szczególności struktur niewerbalnych (17%), które stanowią charakterystyczną
cechę składniową tego utworu. Ze znaczną częstotliwością notuje się także wypowiedzenia
zestawione (8%) i wewnętrznie nawiązane (7,5%). Z kolei dominującymi strukturami
w reportażu Witolda Szabłowskiego są wypowiedzenia pojedyncze (64%), werbalne (54,5%),
rozwinięte (48%), a także nierozwinięte (6,5%).
Oznacza to zatem, że wśród badanych reportaży rozróżnia się trzy podstawowe grupy.
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Pierwsza odzwierciedla charakterystyczne, typowe dla współczesnego polskiego
reportażu cechy składniowe skondensowane w tekstach wzorcowych, takich jak: Czwarty pożar
Teheranu Marka Kęskrawca, Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja
Morawieckiego, Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego oraz Dom nad rzeką Loes
Mateusza Janiszewskiego. Wymienione reportaże łączy stosunek występowania wypowiedzeń
narracyjnych i dialogowych, pojedynczych i złożonych oraz werbalnych i niewerbalnych.
Druga znamionuje się wyraźną przewagą wypowiedzeń złożonych nad pojedynczymi
(WZ > WP), tak jak w następujących książkach: Dryland Konrada Piskały, Dybuk. Opowieść
o nieważności świata Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz, Oko świata. Od
Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego oraz Ziarno i krew. Podróż śladami
bliskowschodnich chrześcijan Dariusza Rosiaka.
Trzecia odznacza się znaczną dominacją konstrukcji pojedynczych nad złożonymi (WP
> WZ), w tym wypowiedzeń werbalnych (Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda
Szabłowskiego) lub niewerbalnych (Abchazja Wojciecha Góreckiego).
Konkludując powyższe rozważania, należy zauważyć, że większość tekstów
współczesnego polskiego reportażu łączą następujące zależności: przewaga struktur
narracyjnych nad dialogowymi (WN > WD), wypowiedzeń złożonych nad pojedynczymi (WZ
> WP), werbalnych nad niewerbalnymi (WW > WNW), hipotaktycznych nad parataktycznymi
(ZH > ZP) oraz znaczna frekwencja przydawek w zdaniach pojedynczych rozwiniętych,
rodzaju łącznego parataksy oraz okolicznikowego hipotaksy. Natomiast indywidualność
stylistyczną zachowują teksty, takie jak: Abchazja Wojciecha Góreckiego oraz Zabójca
z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego, w których notuje się wyraźną
dominację wypowiedzeń pojedynczych nad złożonymi (WP > WZ).
Poniżej prezentuję drugą płaszczyznę porównawczą, za pośrednictwem której ukazuję
szczegółowe wyznaczniki syntaktyczno-stylistyczne współczesnego polskiego reportażu na tle
innych stylów.
1. Wyraźna przewaga występowania wypowiedzeń narracyjnych w stosunku do struktur
dialogowych (średnia proporcja 90% do 10%) świadczy o operowaniu składnią narracyjno-opisową, która eksponuje rolę reportera jako uczestnika zdarzeń (poprzez chwyty typowe dla
literatury – narrację pierwszoosobową, mowę zależną czy pozornie zależną) lub ich
obserwatora (za pośrednictwem cytowania lub parafrazowania wypowiedzi bohaterów).
Literackie opracowanie zebranych dokumentów, czyli proces gromadzenia informacji, a także
porządkowania faktów, zdecydowanie zbliżają ten gatunek do tekstów artystycznych.
Najwięcej konstrukcji tego typu notuje się w tekście Abchazja Wojciecha Góreckiego (98,5%),
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najmniej zaś u Dariusza Rosiaka w utworze Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich
chrześcijan (69,5%).
2. W przypadku wypowiedzeń pojedynczych i złożonych zależności procentowe nie są
aż tak rozbieżne, jak przy konstrukcjach narracyjnych i dialogowych, co świadczy o ich
wzajemnym uzupełnianiu. Proporcja wypowiedzeń pojedynczych do złożonych wynosi około
43% do 57% i zbliża omawiany gatunek do tekstów naukowych (a w szczególności do
podręczników). Struktury pojedyncze zestawiają poszczególne fakty, porządkują wydarzenia
pod względem chronologicznym, wpływają na charakter składni sprawozdawczo-rejestrującej, a także prostotę w prezentowaniu wątków, co doskonale przedstawia tekst
Witolda Szabłowskiego Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji (ekstensja 64% WP).
Z kolei konstrukcje złożone, właściwe dla utworu Dariusza Rosiaka Ziarno i krew. Podróż
śladami bliskowschodnich (69% WZ), uświadamiają czytelnikowi tok rozumowania
(dowodzenia) poprzez ukazywanie różnorodnych zależności, uwarunkowań, a także ścieranie
się wielorakich postaw bohaterów i częste zmiany perspektyw.
3. We wszystkich badanych reportażach wśród wypowiedzeń pojedynczych
zdecydowanie przeważają struktury werbalne nad niewerbalnymi (przeciętny stosunek 35% do
8%), co stanowi o literackości gatunku, znacząco wpływa na wzrost komunikatywności tekstu
i eksponowane jest w Zabójcy z miasta moreli. Reportażach z Turcji (55%). Z kolei
wypowiedzenia niewerbalne, wskazują na cechy stylu dziennikarskiego, często służą
lakonicznym wstawkom oraz lokalizacji w czasoprzestrzeni, a także doskonale sprawdzają się
w Abchazji Wojciecha Góreckiego (17%). Warto w tym miejscu podkreślić, że wśród
wypowiedzeń niewerbalnych nie zaobserwowałam wykrzyknień, co jest cechą szczególną
gatunku reportażu.
4. Wypowiedzenia pojedyncze rozwinięte kształtują blisko 33% partii narracyjnych,
pełniąc ważne funkcje stylistyczne: bazotwórczo-deskryptywną, kompozycyjną, introdukcyjną
oraz puentującą. Największą ekstensję tego typu struktur obserwujemy po raz kolejny w tekście
Witolda Szabłowskiego (48,0%), natomiast najmniejszą w Wielkim Przypływie Jarosława
Mikołajewskiego (27,0%). W badanym gatunku dominują zdania rozwinięte o przeciętnej
głębokości równej 1,93 oraz długości wypowiedzeń średnio-umiarkowanej (6,5 składnika),
które prezentują relacje międzyprzedmiotowe, przekazują samodzielne znaczeniowo
informacje, często dodatkowo analizują treść, kształtując tym samym składnię komentującointerpretacyjną. Rozbudowane pod względem profilu pionowego konstrukcje zmierzają ku
deskryptywności: opisowi postaci, realiów, szczegółów czy sytuacji, a więc literackości
gatunku. Natomiast przeciętne, 2-stopniowe, a jednocześnie średniej długości struktury
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stanowią nośniki statycznych, samodzielnych informacji, prezentujących tok dowodzenia,
zbliżając tym samym reportaż ku naukowości.
5. Zdania nierozwinięte obejmują około 2% badanych struktur, pełnią funkcje:
introdukcyjną i puentującą, ale przede wszystkim służą dynamizacji tekstu, co odróżnia
konstrukcje rozwinięte od nierozwiniętych. Znamionują również ekspresywność stylu,
zdecydowanie zbliżając je do tekstów literackich. Po raz kolejny utwór Witolda Szabłowskiego
charakteryzuje się największym procentowym występowaniem struktur, w tym przypadku
nierozwiniętych – 6,6%. W tekście Maxa Cegielskiego nie zaobserwowano zaś w ogóle
wypowiedzeń nierozwiniętych.
6.

Równoważniki

zdania

zajmują

prawie

5%

obserwowanych

konstrukcji

składniowych, podobnie jak zdania rozwinięte i nierozwinięte pełnią funkcje stylistyczne:
introdukcyjną, puntującą, a dodatkowo: prezentatywną oraz addytywną. Oddają w reportażu
żywe tempo działania, wskazują po raz kolejny na ekspresję i znamionują tym samym
literackość stylu. Największą ekstensję równoważników zdań obserwujemy w teście Abchazja
Wojciecha Góreckiego (9%), najmniejszą zaś w reportażu Oko świata. Od Konstantynopola do
Stambułu Maxa Cegielskiego (0,5%).
7. Zawiadomienia stanowią około 3% struktur współczesnego polskiego reportażu,
„przez swoistą ekspresję już to dają wyobraźni czytelnika impuls do uzupełnienia obrazu jakby
naszkicowanego kilku kreskami” (Kniagininowa 1970: 28). Pełnią jednocześnie funkcje
stylistyczne: nagłówkową, antycypowania treści, temporalną, naświetlającą, a także
puentującą, stanowiąc tym samym swoisty wyznacznik stylu dziennikarskiego. Również w tym
przypadku najwięcej zawiadomień występuje w Abchazji Wojciecha Góreckiego (8,0%),
a najmniej (0,5%) w reportażach Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan
Dariusza Rosiaka oraz Dryland Konrada Piskały.
8. Przydawki zdecydowanie zbliżają styl współczesnego polskiego reportażu do tekstów
literackich,

pełniąc

funkcje:

semantyczną

–

atrybutywną,

a

także

stylistyczne:

charakteryzująco-poznawczą, dyferencjacyjną oraz kontekstotwórczą. Notuje się je na średnim
poziomie równym 54%, a ich największa wartość występuje w reportażu Maxa Cegielskiego
(64,8%). Natomiast okoliczniki i dopełnienia wskazują na stylistykę utworów dziennikarskich.
Okoliczniki występują na przeciętnym poziomie 25%, a najwięcej obserwujemy ich w Wielkim
przypływie

Jarosława

Mikołajewskiego

–

30,4%.

Modyfikują

semantycznie

treść

wypowiedzenia, dookreślają miejsce, czas, sposób wykonania czynności. Z kolei dopełnienia
występują w omawianym gatunku średnio z frekwencją – 21,2%, pełniąc funkcje: semantyczną
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– suplementującą, oraz stylistyczne: sensotwórczą i dynamizującą. Najczęściej obserwujemy je
w reportażu Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego (26,7%).
9. Zdania parataktyczne stanowią blisko 13% wszystkich badanych konstrukcji i pełnią
trzy zasadnicze funkcje stylistyczne: sprawozdawczą, impresyjną i deskryptywną. Tym samym
wskaźnik frekwencji oraz cechy obrazowości i opisowości zbliżają omawiany gatunek do stylu
literatury, natomiast raportowanie przebiegu zdarzeń i przedstawianie faktów wskazują na
kluczowy dla reportażu charakter publicystyczny. Najwięcej struktur współrzędnych notuje się
w tekście Dryland Konrada Piskały (19%), natomiast najmniej w utworze Czwarty pożar
Teheranu Marka Kęskrawca (8%). Przeciętna długość wypowiedzeń – 10 składników,
mieszcząca się w przedziale średnim-umiarkowanym, a także krotność równa 2,4 wpływają na
uwypuklenie relacji międzyprzedmiotowych, a także przybliżenie stylu reportażowego do
tekstów naukowych. W kontekście wypowiedzeń złożonych niezwykle istotny jest udział
różnych rodzajów parataksy, które wpływają na wzrost intelektualizacji reportażu, począwszy
od łącznej, przez przeciwstawną, aż po wynikową.
10. Zdania hipotaktyczne pokrywają średnio 21,4% badanych konstrukcji, przybliżając
tym samym współczesny polski reportaż do tekstów naukowych, oraz służą: eksplikacji,
sprawozdawczości i przytaczaniu wypowiedzi bohaterów. Najwięcej struktur tego typu
występuje w utworze Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu Maxa Cegielskiego (32%),
najmniej zaś w Abchazji Wojciecha Góreckiego (10,5%). Współczynniki rozbudowy hipotaksy
– średnia długość (równa około 10) i krotność wypowiedzeń (2,5), a także najczęstszy rodzaj
występowania – okolicznikowy, wskazują na relacje statyczne, a zatem znamionują styl
naukowy.
11. Konstrukcje hipotaktyczno-parataktyczne zajmują przeciętnie 13% ogółu
wszystkich badanych konstrukcji i pełnią pięć zasadniczych funkcji stylistycznych:
kauzatywno-efektywną, sprawozdawczości, eksplikacji, deskryptywną, a także przytaczania.
Tego typu struktury są relatywnie długie (przeciętna długość jest bliska 14 składników)
i rozbudowane pod względem krotności (wartość wynosi prawie 4). Powyższe zależności
znamionują styl dziennikarski (w szczególności funkcja relacjonowania), literacki (dokładność
opisów), a przede wszystkim naukowy (parametry rozbudowy wypowiedzeń podkreślające
relacje statyczne).
12. Struktury zestawione stanowią blisko 7% wszystkich konstrukcji badanych
reportaży, służą: eksplikacji, konkretyzacji, doprecyzowaniu, pełnią także funkcję stylistyczną
akcesoryjną. Tego typu konstrukcje stanowią ważny wyróżnik reportażu, zbliżając
jednocześnie ten gatunek ku literackości. Zdaniem Marii Kniagininowej (1970b: 31): „są to
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konstrukcje szczególnie nadające się do pewnych chwytów stylistycznych dzięki temu, że ich
dwutorowość może być w rozmaity sposób wyzyskana dla ekspresywnego przekazu myśli”.
Najwięcej wypowiedzeń zestawionych występuje w Drylandzie Konrada Piskały (15%),
najmniej zaś w tekście Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego
(2%).
13. Wypowiedzenia wewnętrznie nawiązane stanowią około 3% obserwowanych
konstrukcji, mają za zadanie opisywanie rzeczywistości, często wskazują na relacje
dynamiczne, zbliżając gatunek reportażu do literackości. Najwięcej wypowiedzeń wewnętrznie
nawiązanych występuje w tekście Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja
Morawieckiego (9%), a najmniej w Zabójcy z miasta moreli Witolda Szabłowskiego oraz
Drylandzie Konrada Piskały (1%).
Podsumowując wszelkie rozważania dotyczące syntaktycznej interpretacji stylu
współczesnego polskiego reportażu, należy zauważyć, że składnia omawianego gatunku
oscyluje

pomiędzy

deskryptywno-impresyjną

(właściwą

dla

tekstów

literackich),

sprawozdawczo-raportującą (charakterystyczną dla publikacji dziennikarskich), a także
eksplikacyjno-interpretacyjną (świadczącą o naukowości). Ważnymi wykładnikami dla
pierwszego typu składni są: wypowiedzenia narracyjne, zdania pojedyncze rozwinięte,
konstrukcje zestawione i wewnętrznie nawiązane, a także wysoka ekstensja przydawek, które
umożliwiają dokonanie tzw. literackiej transformacji faktów. Drugi z wymienionych rodzajów
determinowany jest przez: zdania nierozwinięte, występowanie okoliczników i dopełnień,
równoważniki zdań oraz zawiadomienia świadczące o ekspresyjności, a tym samym relacjach
dynamicznych, żywiołowych.

Trzeci

wariant

znamionują w szczególności

zdania

hipotaktyczne, hipotaktyczno-parataktyczne oraz parataktyczne, które odzwierciedlają relacje
statyczne, międzyprzedmiotowe. Spośród wymienionych powyżej typów składni reportażowej
niewątpliwie należy zwrócić uwagę na dominację: narracyjnego charakteru zmierzającego ku
literackości, a także składni hipotaktycznej charakterystycznej dla rozpraw naukowych.
Jednocześnie określone wyznaczniki syntaktyczne tekstów publicystycznych, takie jak
zawiadomienia i równoważniki zdania, stanowią nieodłączny element reportaży. Wszystkie
rodzaje składni we współczesnym polskim reportażu korelują ze sobą, uzupełniają się
nawzajem, stanowiąc połączenie literackiej obrazowości, publicystycznej ekspresyjności,
komunikatywności, ścisłości oraz związków przyczynowo-skutkowych. Na podstawie badań
zawartych w niniejszej rozprawie można uznać za słuszne słowa Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego (2004: 31-32):
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reportaż zbliża się do literatury ze względu na swą oryginalną formę artystyczną
i problemowe ujęcie tematu, natomiast do publicystyki – aktualnością i dokumentalną
prawdziwością przedstawianych faktów. O jego literackości natomiast decyduje
obrazowość i poziom językowy oraz autorska interpretacja i ocena elementów
informacyjnych – faktów, dokumentów, obserwacji rzeczywistości przedstawionej (…).

Zastosowana metoda badawcza okazała się bardzo przydatna w syntaktycznej
charakterystyce reportaży. Jednak należy pamiętać o tym, że jest to tylko jeden z możliwych
sposobów analizy i interpretacji współczesnego polskiego reportażu, który odpowiada na wiele
pytań, ale nie na wszystkie.
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O

przestrzeni

Skróty
Skróty tytułów analizowanych reportaży
Ceg. Oko – Max Cegielski, Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu
Gór. Abchazja – Wojciech Górecki, Abchazja
Janisz. Dom – Mateusz Janiszewski, Dom nad rzeką Loes
Jastrz., Mor. Krasnojarsk – Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Krasnojarsk zero
Kęs. Czwarty – Marek Kęskrawiec, Czwarty pożar Teheranu
Kop., Saj. Dybuk – Krzysztof Kopczyński, Anna Sajewicz, Dybuk. Opowieść o nieważności
świata
Mik. Wielki – Jarosław Mikołajewski, Wielki przypływ
Pisk. Dryland – Konrad Piskała, Dryland
Ros. Ziarno – Dariusz Rosiak, Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan
Szab. Zabójca – Witold Szabłowski, Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji
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Inne skróty
WN

– wypowiedzenia narracyjne

WD

– wypowiedzenia dialogowe

WP

– wypowiedzenia pojedyncze

WZ

– wypowiedzenia złożone

ZR

– zdania rozwinięte

ZNR – zdania nierozwinięte
RZ

– równoważniki zdań

Z

– zawiadomienia

W!

– wykrzyknienia

WW

– wypowiedzenia werbalne

WNW – wypowiedzenia niewerbalne
ZP

– zdania parataktyczne

ZH

– zdania hipotaktyczne

ZHP

– zdania hipotaktyczno-parataktyczne

WZZ – wypowiedzenia złożone zestawione
WWN – wypowiedzenia wewnętrznie nawiązane
ZLP

– zdania luźno powiązane

DZ

– długość zdania

PN

– profil nawarstwienia
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Wykaz tabel
Tab. 1. Liczbowy i procentowy stosunek wypowiedzeń narracyjnych do dialogowych
we współczesnym polskim reportażu.
Tab. 2. Liczbowy i procentowy stosunek wypowiedzeń pojedynczych do wypowiedzeń
złożonych w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Tab. 3. Liczbowy i procentowy rozkład rodzajów wypowiedzeń pojedynczych
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu w odniesieniu do ogółu
konstrukcji pojedynczych i złożonych.
Tab. 4. Liczbowy i procentowy stosunek wypowiedzeń werbalnych do niewerbalnych
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Tab. 5. Liczbowy i procentowy udział zdań pojedynczych rozwiniętych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Tab. 6. Średnia długość zdań pojedynczych rozwiniętych mierzona liczbą składników
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Tab. 7. Profil pionowy zdań pojedynczych rozwiniętych w partiach narracyjnych
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rozwiniętych w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Tab. 11. Liczbowy i procentowy rozkład rodzajów wypowiedzeń złożonych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu w odniesieniu do ogółu badanych konstrukcji
pojedynczych i złożonych.
Tab. 12. Liczbowy i procentowy udział wypowiedzeń parataktycznych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Tab. 13. Średnia długość wypowiedzeń parataktycznych mierzona liczbą składników
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Tab. 14. Krotność wypowiedzeń parataktycznych w partiach narracyjnych
współczesnego polskiego reportażu.
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Tab. 15. Procentowy udział różnych rodzajów wypowiedzeń parataktycznych
w partiach narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
Tab. 16. Liczbowy i procentowy udział wypowiedzeń hipotaktycznych w partiach
narracyjnych współczesnego polskiego reportażu.
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Tab. 18. Krotność wypowiedzeń hipotaktycznych w partiach narracyjnych
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Tab. 19. Procentowy udział różnych rodzajów wypowiedzeń hipotaktycznych
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The syntactic shape of contemporary Polish reportage
Ph.D. thesis summary
The thesis makes an attempt to study and describe the syntactic shape of the
contemporary Polish reportage. The material base consists of ten reports which were prized the
Beata Pawlak Award in the years 2009-2017. The main focus of this thesis is to show the
syntactic tendency of the contemporary Polish reportage and, as a result, to introduce the
stylistic features of this genre and locate it between the literary, scientific and journalistic style.
In my research, I use a traditional, syntactic methodology of Zenon Klemensiewicz,
which brings the best results in stylistic studies and is deeply located into social consciousness
and thus determines crucial components of linguistic teenager education. I have analysed 2 000
sentences from the narrative parts, which I view as a uniformed part of the text.
The Ph.D. thesis is composed of five chapters. The first two, theoretical chapters deal
with the subject of style, reportage, narration, intertextuality, and stylistic grammar.
I also discuss the stages of my research, the quantitative analysis method, the representative
method and the features of a properly taken sample. The next three chapters are analytical in
nature. They relate to the characteristics of individual and complex narrative parts of
contemporary Polish reportage based on the research material consisting of 2 000 statements.
I grouped the statements from specific reports into types of single and complex statements and
then I presented them in a tabular form in two ways: numerically and as a percentage to observe
their stylistic functions.
The analysis showed that most of the texts of contemporary Polish reportage are linked
by the following relationships: the advantage of narrative structures over dialogue, complex
statements over single, verbal over verbless, hypotactic over paratactic ones.
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